ESPAI NOVELL - CAN GENÍS
Condicions per exposar a la sala:

-

Les exposicions tindran una durada màxima de dos mesos.

-

L’horari de les exposicions serà de 9.00 a 14.00 i de 17.00 a 21.00 h. de dilluns a divendres. En cas
que es vulgui obrir els caps de setmana o festius, es podrà fer sempre que la persona que exposa es
faci càrrec de controlar , obrir i tancar l’espai cedit.

-

Can Genís es farà càrrec de la difusió de l'exposició a través de: web de Can Genís, xarxes socials,
13Progrés, cartells del 13Progrés informatius i als Instituts a través del programa Pijces.

-

Un cop finalitzada l’exposició un representant de l’Àrea de Joventut juntament amb l’autor, triaran
dues obres de l’exposició que passaran a formar part del fons documental de l’Àrea de Joventut.
L’autor autoritzarà els drets d’imatge d’aquestes obres a l’Ajuntament i aquest, farà constar l’autoria
en la seva difusió. En el cas que les obres siguin fotografies, també haurà d’entregar a l’Àrea de
Joventut les dues obres en format digital (72 ppp).

-

Can Genís cedirà, en cas necessari, marcs per a fotografia de 40 x 50 cm perquè es pugui fer el
muntatge de l'exposició.

-

En el cas que l'exposició sigui de fotografies i l'artista tingui entre 14 i 30 anys, l'Àrea de Joventut es
farà càrrec de les despeses del material del muntatge de l'exposició i d’impressió de les fotografies
fins un màxim de 17 obres. L’autor serà responsable del muntatge de l’exposició.

-

L’ajuntament de Palafrugell no es responsabilitza del possible robatori de les obres i posa en
coneixement de l’autor la inexistència d’assegurança per aquest concepte.

MATERIAL

CARACTERÍSTIQUES (autors menors de 30 anys)

Impressió de les fotografies

20 x 30 cm (17 unitats)

Marcs de fotografia

40 x 50 cm (blancs o negres)

Paspartú bàsic

40 x 50 cm (a càrrec de Can Genís)

Cartell Indicador exposició

Entrada de Can Genís i Porta de la sala d’exposicions

Disseny del cartell i exposició

Punt Òmnia /autor

Difusió de l’exposició

web, xarxes socials, 13Progrés, cartells 13Progrés

Cessió de l’espai (1mes)

Sala de 42m2 adaptada per a exposicions

