
 

 

 

 

 

Terrassa, desembre de 2010 

 

Benvolguts amics i amigues artistes, 

Un any més som aquí per posar en marxa i encoratjar-vos a participar en una nova edició de l’exposició 

Col·lectiva d’artistes d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals, la qual tindrà lloc entre els dies 

12 i 31  de març de 2011.  

 Com sempre, us convidem a presentar una obra de creació recent (amb preferència dels anys 

2011 o 2010) en qualsevol tècnica plàstica: pintura, aquarel·la, gravat, escultura, fotografia, vídeo... 

Aquesta temporada el Grup d’Artistes Plàstics i Visuals ha elaborat una nova proposta per posar a 

prova el vostre enginy i benfer: el Grup proposa que baseu la vostra obra en una composició 

literària (poesia, novel·la, assaig, etc.) que vosaltres trieu però honorant la personalitat d’en Joan 

Maragall, amb motiu dels 150 anys de la seva naixença i 100 anys de la seva mort. De segur alguna 

vegada heu llegit un llibre, poesia o article d’aquest autor que us ha captivat i el Grup creu que una 

creació basada en aquesta obra ens enriqueix a tots i a totes.  

 Per a l’obres que s’exposin sobre paret el format serà de 80 x 60 centímetres en vertical (amb 

3,5 cm de gruix), amb el qual el Grup vol trencar amb la línia d’altres edicions de la col·lectiva per 

donar-li un aire renovador. Aquestes dimensions corresponen a la grandària de les teles que ha adquirit 

l’Entitat i que els artistes poden comprar i recollir a la Sala d’Exposicions. Tant els aquarel·listes, com els 

fotògrafs i els gravadors poden optar per adherir l’obra ben centrada sobre el format esmentat o bé 

sobre un suport de mida estàndard 15M (65x46 cm) amb 3,5 cm de gruix. En la normativa adjunta 

s’inclouen les mides mínimes i màximes per a les escultures.  

 Si algun artista té interès en presentar una obra (instal·lació, vídeo–art, etc.) que no pugui ajustar-

se a aquests estàndards, cal que es posi en contacte amb el vocal del Grup d’Artistes Plàstics i Visuals a 

través de la secretaria de l’Entitat, per tal d’estudiar la proposta. 

 Les teles comprades per l’Entitat, que només seran les de 80x60 cm estaran a disposició dels 

artistes a partir del dia 11 de gener de 2011 a la Sala d’Exposicions. El Frederic Santaeulària us 

les despatxarà al preu de  12 €/unitat. 

 No dubteu a consultar-nos per qualsevol afer que se us plantegi i us animem a participar a la 

vostra  Col·lectiva. 

Cordialment,  

La Junta Directiva 



 

 

 

 

 

Col·lectiva d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals 2011  

Normativa:  

 

1. Per poder participar a la Col·lectiva cal ser soci / sòcia d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals. 

2. S’acceptarà només una obra per artista. 

3. Ha de presentar-se obra recent (realitzada preferentment el 2010 o 2011) que s’ajusti, segons la 

tècnica, a les següents mides: 

• PINTURA, FOTOGRAFIA, GRAVAT, DIBUIX: 80 x 60 centímetres en vertical (amb 3,5 cm de 

gruix) sense emmarcar. Les obres que necessitin anar protegides amb vidre —aquarel·les, 

dibuixos...— podran portar un marc d’1 cm de gruix com a màxim. 

Fotografia, aquarel·la i gravat poden optar per adherir l’obra ben centrada sobre el format 

esmentat o bé sobre la mida estàndard 15M (65x46 cm) amb 3,5 cm de gruix 

• ESCULTURA: mida no inferior a 40 x 20 x 20 cm ni superior a 150 x 70 x 70 cm (si l’obra no 

pot exhibir-se en les peanyes de les quals disposa l’Entitat, l’artista haurà de preveure un 

sistema de suport sense sobrepassar en cap cas les mides màximes) 

• ALTRES TÈCNIQUES: consultar amb la Junta Directiva 

4. Les teles estàndard estaran a disposició dels artistes interessats, a la Sala d’Exposicions de l’Entitat 

(C/ Teatre, 2, de dimarts a diumenge, de 7 a 9 del vespre), a partir de l’ 11 de gener de 2011, al 

preu de 12 €/unitat. 

5. El tema de l’obra es basarà en una obra literària de qualsevol gènere. 

6. Per poder participar caldrà lliurar la butlleta d’inscripció a la mateixa Sala d’Exposicions o a la 

Secretaria de l’Entitat (C/ Sant Pere, 46, de dilluns a divendres, de 5 a 8 del vespre), entre els dies 

11 de gener i 18 de febrer de 2011. 

7. El lliurament de l’obra es farà a la Sala d’Exposicions d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals  

entre els dies 1 i 8 de març (ambdós inclosos). 

8. La recollida de les obres es podrà realitzar a partir de l’1 d’abril i fins el dia 20 d’abril, a la 

mateixa Sala d’Exposicions en l’horari habitual d’obertura al públic. 

9. Qualsevol extrem no recollit en aquesta normativa queda a la consideració de la Junta Directiva 

d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals. 

 

Desembre 2010 


