TEMPORADA 2017-2018

NORMATIVA - SALES D’EXPOSICIONS
 Els artistes que desitgin exposar a la sala d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals,
hauran d’haver presentat prèviament mostres originals del seu treball, acompanyades de
la butlleta de sol·licitud, a la Junta Directiva d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals, a
càrrec de qui recau el criteri de programació i selecció de les sales.
 La sala sol·licitada serà cedida per un període de tres setmanes, i l’artista es farà
càrrec de les despeses que ocasiona l’organització de l’exposició (vigilància, neteja i
serveis).
Despeses Sala d’Exposicions
(a) SOCIS

300 €

(c) NO SOCIS

400 €

 L’Entitat gestionarà les vendes d’obra que es realitzin a la sala i retindrà una quantitat
sobre el preu de venda en concepte de despeses de gestió, que serà del 25%.
 Les exposicions s’inauguraran en dissabte i es clouran en dijous.
 El muntatge de l’exposició es farà el dia abans de la inauguració a partir de les 5 de la
tarda. I el desmuntatge serà l’últim dia de l’exposició, a partir de 2/4 de 8 de la tarda.
 El nombre d’obres exposades s’establirà considerant tant el criteri de l’artista com el de
l’Entitat.
 L’artista portarà les obres preparades per a penjar, amb els materials secs i tot el
necessari per a poder fer el muntatge. No es podrà foradar la paret de les sales en
cap cas, ni utilitzar materials adhesius que puguin tacar o arrencar la pintura.
 L’artista facilitarà, abans de la inauguració, la llista de preus de les obres.
 L’artista portarà 3 cartells tamany DIN A4, en color, per tal d’anunciar l’exposició.
 L’artista podrà disposar, si ho creu convenient, d’un cavallet de pintor per a col·locar-hi
una obra; d’una pinça de fusta per a carpetes i de dues vitrines a l’interior de la sala per
a biografia, notes, etc.
 Amics de les Arts i Joventuts Musicals donarà publicitat a l’exposició a través dels seus
canals habituals:
• web (www.amicsdelesarts-jjmm.cat).
• agenda mensual d’activitats (versió electrònica i versió paper).

• invitació electrònica (s’envia la setmana de la inauguració a
totes les persones i entitats amb correu electrònic de la base de dades de l’Entitat,
inclosos els mitjans de comunicació).
Per a poder realitzar la invitació electrònica de l’exposició, l’artista ha de facilitar a la
Secretaria de l’Entitat (info@amicsdelesarts-jjmm.cat), com a mínim un mes abans de
la data d’inauguració i per escrit, el títol de l’exposició i nom amb el qual vol
figurar l’artista. A més aportarà una fotografia (una imatge, sense cap tipus
d’inscripció al damunt), preferentment en format electrònic (jpg) i horitzontal (mínim 600
píxels d’amplada).
L’Entitat no edita ni envia cap invitació o programa imprès, només enviarà la
invitació electrònica tant als socis com a la llista de distribució de simpatitzants.
 Qualsevol pagament de drets d’autor lligats a la reproducció d’obres en el programa o
catàleg de l’exposició i en mitjans de comunicació anirà a càrrec de l’expositor i en cap
cas de l’Entitat.
 Amics de les Arts i Joventuts Musicals es reserva el dret d’admissió i el d’establir canvis
de programació per motius excepcionals.
 El vernissatge és opcional i correrà a càrrec de l’artista que, si vol, pot disposar
dels serveis del cafè-bar de l’Entitat, avisant amb antelació suficient i acordant les
condicions concretes amb els seus responsables.

 Els plànols de la Sala d’Exposicions els trobareu al web de l’Entitat, dins de la secció
d’Arts Plàstiques (Exposicions):

http://www.amicsdelesarts-jjmm.cat/arts-plastiques/exposicions/

 Per tenir constància de l’acceptació del reglament i de la data, se signarà un exemplar

d’aquesta normativa, que s’haurà de lliurar a l’Entitat en el moment de confirmar la
reserva de sala.
SIGNATURA DE L’ARTISTA

Conec i accepto les condicions. Nom:
Notes:
• Podeu contactar amb Secretaria al telèfon 93 785 92 31 (matins de dimarts a dijous, de 9h a 13h
i tardes, de dilluns a divendres, de 17h a 20h, o al correu-e info@amicdelesarts-jmm.cat.
• Les despeses d’organització de les exposicions es revisen al final de cada temporada, raó per la
qual el cost final (punt 2 de les normes) es pot veure alterat en funció de la data de la mostra.

