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L’Ajuntament de Campos obre
concurs d’AN22.
Divendres, 5 d’agost, tindrà lloc l’11a
edició del Festival d’art ANCampos.
On es seleccionaran
9 propostes d’instal·lació artística
+ 4 escèniques/performatives.
Hi poden participar artistes, comissaris,
col·lectius i creadors de qualsevol
disciplina artística.

PROPOSTES
Les propostes han de ser d’exclusiva
propietat de l’artista o col·lectiu. Es
poden presentar propostes de
qualsevol disciplina artística. La
temàtica serà lliure i no s'admeten
propostes de contingut violent, sexista,
obscè o xenòfob. Tampoc s'admeten
projectes que interfereixen en la
propietat intel·lectual de tercers com
marques, patents registrades, drets
d’autor i altres.
La tècnica serà lliure. Els participants
tindran en compte la qualitat i
característiques del material utilitzat,
respectant el patrimoni i la morfologia
de l’espai on s’instal·larà.
La reproducció haurà de ser fidel a
l’esbós, si bé per motius tècnics podrà
sofrir petites variacions que no
desvirtuïn el projecte final.

BASES CAT

Es seleccionaran 9 propostes
d’instal·lació/intervenció artística;
5 propostes d’interior + 3 propostes
d’exterior + 1 proposta Torre de Can
Cos. Es poden consultar els espais a la
web d’AN22. www.artnitcampos.com
Es seleccionaran 4 propostes
escèniques/performatives.
L’organització s’encarregarà
d’acondicionar i adequar l’espai
designat per a la instal·lació de la
proposta.
Les propostes seleccionades
s’executaran entre l’1 i el 4 d’agost de
2022. Els participants han de
confirmar la seva disponibilitat
d’execució del projecte en el moment
de la inscripció.
PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES
Cada participant podrà presentar
una/varies proposta/es.
La/es proposta/es es presentarà via
email, individual, en format pdf (<10MB)
i ha d’incloure:
>> cv i dossier del participant.
>> descripció, esbós i vista prèvia de
cada proposta.
>> necessitats tècniques específiques
de cada proposta.
>> confirmació de disponibilitat
d’execució a les dates establertes.
>> qualsevol altra documentació que
el participant estimi oportuna.
TERMINI DE PRESENTACIÓ I
ADJUDICACIÓ
Les propostes es poden enviar a
artnitcampos@gmail.com fins al 30 de
juny del 2022. No s’acceptaran les
propostes presentades fora de termini.
La decisió del jurat es donarà a
conèixer a través de les xarxes socials
d’AN Campos i directament als artistes
o col·lectius guanyadors dins la
primera setmana de juliol.
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PREMIS
Es designaran 9 premis de 1.000€ /per
propostes d’instal·lació/intervenció
artística.
Es designaran 4 premis de 250€ /per
propostes escèniques/performatives.
*els materials, desplaçaments, dietes i
allotjaments estan inclosos dins els
premis.
*els premis es tramitaran una vegada
finalitzat el festival. Sempre que la
proposta sigui fidel a la proposta
presentada.
JURAT
Es formarà un jurat que realitzarà la
selecció dels projectes finalistes i que
després determinarà les propostes
guanyadores. El jurat tindrà capacitat
per resoldre qualsevol imprevist que
sorgeixi durant el desenvolupament de
la convocatòria. Així mateix, aquest
podrà declarar desertes totes o alguna
assignació si considera que cap de les
propostes presentades s’ajusta a la
qualitat referida. Aquesta decisió serà
definitiva.
ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en aquest concurs
suposa l'acceptació total i
incondicional del contingut de les
bases presents. L'incompliment de
qualsevol punt recollit en aquestes
bases pot comportar la retirada del
projecte del concurs.
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INSCRIPCIÓ AN22
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DADES PERSONALS
NOM PARTICIPANT O REPRESENTANT DEL COL·LECTIU
DNI/NIE
ADREÇA
TELÈFON
CORREU ELECTRÒNIC

DADES ARTÍSTIQUES
NOM ARTISTA O COL·LECTIU
XARXES SOCIALS / WEB

PRESENT PROPOSTA/ES PER:
interior / proposta d’instal·lació / intervenció artística / auditorium / convent / recreativa / casal01 / casal02
TÍTOL

exterior / proposta d’instal·lació/intervenció artística
TÍTOL

torre de Can Cos/ proposta d’instal·lació/intervenció artística
TÍTOL

proposta escènica/performance
TÍTOL

La proposta es presentarà via email, individual, en format pdf (<10MB) i ha d’incloure:
>> cv i dossier del participant.
>> descripció, esbós i vista prèvia de cada proposta.
>> necessitats tècniques específiques de cada proposta.
>> confirmació de disponibilitat d’execució a les dates establertes.
>> qualsevol altra documentació que el participant estimi oportuna.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en aquest concurs suposa l'acceptació total i incondicional del contingut de les bases presents.
L'incompliment de qualsevol punt recollit en aquestes bases pot comportar la retirada del projecte del concurs.
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