15è Racó dels Artesans - La Fira de les Fibres Vegetals

BASES
1.- L’ Ajuntament de Mas de Barberans
convoca per onzè any el Certamen
Internacional de les Fibres Vegetals.

coneixedores, professionals i estudioses de
l’ofici/d’oficis i d’activitats relacionades
amb les fibres vegetals, de vàlua
reconeguda.

2.- Podran participar tots els artesans i
artesanes que desenvolupin la seva
activitat artesana a l’entorn de les
fibres vegetals, tant a títol: individual,
col·lectiu o empresarial. Entenem com a
fibra vegetal qualsevol element flexible
d’origen vegetal.

10.- El jurat valorarà la qualitat artística,
la funcionalitat, l’ originalitat, les
dificultats i les tècniques d’elaboració…
dels objectes presentats i emetrà una
votació atorgant entre 1 i 5 punts a
cadascun dels objectes presentats. La suma
de tots els punts emesos pels diferents
membres del jurat donarà una puntuació
definitiva. En cas d’empat es repetirà el
procés en les obres citades.

3.-Les obres que es presentin no poden
haver estat premiades a cap concurs o
acte similar.
4.- Es fixen tres modalitats: Peces
tradicionals de fibres vegetals, Peces
artístiques de fibres vegetals i Peces de
disseny de fibres vegetals.
5.- S’estableix un únic premi de 700 euros
per a cada modalitat.
6.- Cada professional podrà participar en
qualsevol modalitat sempre que segueixi
les bases pròpies de la modalitat.
7.- Cada participant podrà presentar un
màxim de dues peces per modalitat.
8.- La inscripció al certamen s’ha de
presentar emplenada abans del 15 de juliol
de 2017 a l’adreça
info@cdrmuseudelapauma.cat o al fax de
l’Ajuntament de Mas de Barberans: 977 73
91 46.

11.- Les peces es poden enviar per
missatgeria a l’adreça: Ajuntament de Mas
de Barberans, Av. Joan Celma, s/n,
43514 Mas de Barberans (Tarragona) fins el
dijous 3 d’agost. Els costos que comporti
l’entrega i el retorn de les peces anirà a
càrrec dels concursants. Excepcionalment
els/les artesans/es, que participin al XIV
Racó dels Artesans de les Fibres Vegetals,
podran entregar personalment les peces a
l’Ajuntament de Mas de Barberans fins el
dijous 3 d’agost pel matí.
12.- La selecció de les obres guanyadores es
donarà a conèixer el dissabte, 5 d’agost, a
les 23h. al recinte del Racó de l’Oci de Mas
de Barberans.
13.- Les obres presentades s’exposaran
durant els dies de la Fira de les Fibres
Vegetals fent constar el nom de l’artesà o
artesana i el preu en el cas que l’autor o
autora vulgui vendre-les.

9.- El jurat serà nombrat per l’Ajuntament
de Mas de Barberans entre persones
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14.- Les obres guanyadores de les tres
modalitats quedaran en mans de
l’Ajuntament de Mas de Barberans, les
quals passaran a formar part del fons del
Museu de la Pauma. Els/les autors/es
guanyadors/es perden els drets sobre les
seves peces des del moment en què es faci
públic el veredicte del jurat.
15.- Les obres no guardonades es
retornaran a partir del diumenge 6 d’agost
a les nou de la nit.
16.- L’Ajuntament de Mas de Barberans pot
declarar deserts els premis si no es
presenten com a mínim 7 peces per
cadascuna de les modalitats, es declararà
desert el premi de la modalitat que no
arribi a aquest nombre de peces.
17.- La participació a aquest concurs suposa
la total acceptació d’aquestes bases, així
com de la decisió del jurat.
18.- L’Ajuntament de Mas de Barberans es
reserva el dret a prendre qualsevol
iniciativa que no estigui regulada en
aquestes bases.
Modalitat: Peces tradicionals de fibres
vegetals.

3. Han de ser productes creats com idees
per a viure o objectes quotidians.
4. Poden estar realitzats conjuntament
entre el/la dissenyador/a i l'artesà/ana.
Adjuntant autories.
5. Es valorarà l'originalitat, la utilitat (valor
d'ús) i la usabilitat com a producte. Així
com el concepte de recuperació artesanal
en l'objecte industrial i la qualitat artesanal
com a element que marca la diferència
6.- Hi haurà un únic premi dotat
amb 700 euros.
Modalitat: Peces artístiques de fibres
vegetals
1.- La tècnica és de lliure elecció. (o poden
confluir diferents tipus de tècniques però
almenys una d’elles ha d’utilitzar alguna
tècnica pròpia de la cistelleria: cosir,
trenar o teixir fibres vegetals)
2.- Són de lliure elecció els materials a
utilitzar, com a mínim un ha de ser fibra
vegetal.
3. Han de ser productes creats com
elements de nous llenguatges o
expressions.

1.- Les peces s’hauran de realitzar
artesanalment amb tècniques tradicionals
pròpies de la cistelleria i amb fibres
vegetals. No s’admetran rèpliques en
miniatura.
2.- És lliure l’elecció de la fibra vegetal per
al treball, i es poden utilitzar diferents
fibres vegetals simultàniament si l’obra ho
requereix.
3.- Hi haurà un únic premi dotat
amb 700 euros.

4.- Poden estar realitzats conjuntament
entre l'artista i l'artesà/ana; així com,
també poden ser propostes col·lectives.
Adjuntant autories.

Modalitat: Peces de disseny de fibres
vegetals

6.- Hi haurà un únic premi dotat
amb 700 euros.

5.- Es valorarà les intencions expressives,
estètiques, invenció de nous llenguatges o
formes comunicatives. Així com el concepte
de recuperació artesanal en l'objecte
artístic/creatiu i la qualitat artesanal com
a element d'expressió.

1.- La tècnica és de lliure elecció. (o poden
confluir diferents tipus de tècniques però
almenys una d’elles ha d’utilitzar alguna
tècnica pròpia de la cistelleria: cosir,
trenar o teixir fibres vegetals)
2.- Són de lliure elecció els materials a
utilitzar, com a mínim un ha de ser fibra
vegetal.
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