El Mur, espai d’expressió jove
Característiques i funcionament:
Les persones interessades presentaran els seus projectes a Vicjove, que valorarà la seva idoneïtat per a
l’espai. Com a norma general, es prioritzarà l’exposició de l’obra d’autors emergents, joves i locals, bé en un
vesant creatiu i artístic o bé, en un vessant de crònica o de testimoni. En tot cas, aquest criteri no és restrictiu
i l’espai està obert a altres propostes.
Els materials a exposar hauran d’estar muntats sobre suports plans, rígids i lleugers (tipus cartró ploma), ja
que per la forma i dimensions de l’espai, El Mur és adequat per a exposicions de fotografia, il·lustracions o
similar.
Nombre idoni d’imatges:
-

mida A4, entre 15 i 20.
mida A3 (recomanable): entre 12 i 15.

Calendari:
Les exposicions es van programant en calendari semestral per ordre cronològic o segons l’adequació per la
programació. Sempre que sigui possible, es procura que estiguin exposades entre 1 i 2 mesos.
Materials a presentar:







Títol de l'exposició i explicació general (sintètica i resumida).
1 text curt (4 línies): explicant què és i de què va l'exposició.
1 text curt (4 línies) presentació de l’autor. Poden constar dades de contacte: telèfon, web, mail, etc.
1 imatge (per la difusió) de l'exposició. Pot ser una de les imatges a exposar, que s’utilitzarà com a
portada.
Text: si hi ha peu de fotos: ben definit (numerat per relacionar amb la imatge corresponent), en un
document de Word.
Les imatges per imprimir. Han de tenir prou resolució per a la mida de reproducció triada. Es poden
portar en un USB o enviar-les a vicjove@vic.cat via WeTransfer o aplicació similar.

Tots els textos hauran d’estar repassats i corregits: es faran servir per la difusió, peus de foto i per enviar una
nota de premsa des de l'ajuntament, com a notícia general. Si algun mitjà està interessat en més informació
(o fer entrevistes), es derivarà a l’autor.
Muntatge i desmuntatge:
Els dies acordats, els autors hauran de comprometre’s per muntar l’exposició i recollir les obres. Un cop
finalitzada l’exposició, les obres quedaran en propietat dels autors per a usos posteriors.
Condicions generals:
Vicjove assumeix el cost del banner i la reproducció de les imatges i text i muntatge sobre cartró ploma.
Compromisos de l’autor:
Es demana que l’autor faci una sessió gratuïta de la disciplina que exposa. Aquesta sessió serà oberta a la
ciutat, una tarda, que pot ser la mateixa tarda de la inauguració o una tarda d’atenció al públic durant la
vigència de l’exposició.
L'exposició serà visitable, en horari d'atenció al públic, durant el període de l’exposició. Fora d’aquest horari,
es poden concertar visites trucant prèviament a Vicjove (93 889 17 67).
L’autor decidirà si vol fer inauguració formal. En cas que hi hagi begudes, aperitius, etc. es farà càrrec del seu
cost.

El Mur, espai d’expressió jove
Fitxa projecte
Nom: títol exposició
Autor/a
Dades de contacte: telèfon, mail, web,

Edat
Tipus: il·lustració, fotografia,....

Nombre d’obres

Mida
Data lliurament imatges:
Peus de foto: s/n
Data lliurament info: text, foto autor,etc
Data muntatge
Inauguració: s/n
Piscolabis: s/n
Premsa: disponibilitat
Data desmuntatge:
Altres, necessitats especials, etc

Activitat que plantejo:

