Des de La Secció tenim moltes ganes de
conèixer nous artistes i col·lectius, i és per
això que obrim una convocatòria per exposar
a la sala d’exposicions de la nostra entitat.
La Secció vol ser un espai de trobada des
d’on es treballa per incentivar tota mena
d’activitats, experiències i manifestacions
artístiques, amb la intenció d’apropar i
promoure l’art a Riudoms. Formem part
del Centre d’Estudis Riudomencs Arnau de
Palomar, una entitat amb 40 anys de trajectòria en el món de la cultura.
Des de La Secció impulsem la programació
regular d’exposicions artístiques a la nostra
entitat. Formem part de l’organització dels
Premis Arnau de Palomar en les seves categories d’Arts plàstiques i de Recull fotogràfic.
També organitzem sortides i activitats relacionades amb l’art, així com el Mercart, el
mercat d’artistes locals.
Informació de contacte:
Avinguda Pau Casals, 84
Riudoms, 43330 (Tarragona)
laseccioart@gmail.com
@laseccioart
La Secció
www.cerap.cat/art

Bases de la convocatòria:
• Mitjançant aquesta convocatòria, es seleccionarà un projecte expositiu que formarà
part de la programació de La Secció del 4 al
25 de Setembre de 2020.
• La convocatòria està dirigida a artistes
i creadors visuals, en format individual o
col·lectiu.
• Adjunt a aquest document es trobarà un
esquema amb fotografies i les característiques de la sala. Busquem projectes que
s’adeqüin a l’espai d’exposició.
• Es valoraran propostes expositives de qualsevol disciplina artística. L’artista o col·lectiu
haurà de presentar una memòria explicativa
en format digital amb enllaços a les xarxes
socials o pàgina web i que reuneixi fotografies de les obres que s’exposaran.
• La selecció es farà seguint criteris d’originalitat, qualitat tècnica i adequació a l’espai
expositiu. Es valoraran positivament els
projectes de caràcter innovador i també els
que proposin activitats complementàries a
l’exposició.
• L’exposició seleccionada s’inaugurarà el
dia 4 de Setembre de 2020 amb presència de l’artista i s’exposarà al CERAP de
Riudoms del 4 al 25 de Setembre de 2020.
L’artista comptarà amb el suport de La
Secció pel muntatge, difusió i desenvolupament de l’exposició, però no hi haurà suport
econòmic a la producció.
• La proposta s’enviarà en format pdf
mitjançant correu electrònic a laseccioart@
gmail.com abans del 31 de Maig de 2020.
• A finals de Juny s’avisarà al seleccionat a
través de correu electrònic. Als no seleccionats
se’ls ho comunicarà per correu electrònic.

Informació de la sala:

PORTA D’ENTRADA A LA SALA

PORTA EMERGÈNCIA

PARET Nº1 BLANCA 5’20 metres

PARET Nº2 BLANCA (6 metres)

PARET Nº4 PEDRA 7 metres
Paret Nº3 finestra ( 2’20m) la finestra fa 1’66m i queda l’altre espai que fa ( 2,5m )
FINESTRA

Paret Nº1

Paret Nº2

Paret Nº3

Paret Nº4

