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PRESENTACIÓ

La Fundació Palma Espai d’Art, que té com a finalitats la promo-
ció i la difusió de l’art al municipi de Palma i l’impuls a la creació 
artística, per primera vegada obre una línia d’ajudes a artistes i 
comissaris perquè hi puguin presentar projectes que seran se-
leccionats per una comissió d’especialistes en funció de l’interès 
i la qualitat de la proposta presentada. D’aquesta manera vol 
completar el programa d’exposicions oferint un canal de parti-
cipació directa al sector de les arts visuals de les Illes Balears. 

Per a l’any 2016 s’estableix un període de contractació de pro-
jectes artístics que es divideix en dues línies, amb un projecte 
seleccionat per línia:

Línia 1. Projectes per a exposicions individuals a l’Espai Born del 
Casal Solleric.  

Línia 2. Comissariat. Projectes d’exposició inèdits sobre un ar-
tista, col·lectiu d’artistes o tema que destaquin per la qualitat i la 
innovació. L’exposició es presentarà a l’Àrea 1.

DOTACIÓ ECONÒMICA

Els recursos destinats a aquesta contractació inclouen les des-
peses d’honoraris i producció. Les quantitats destinades a ca-
dascun dels projectes són les següents:

Línia 1. Dotació: 3.000 € (inclosos tots els imposts).
1.000 € són en concepte d’honoraris i 2.000 €, en con-
cepte de producció del projecte. S’entén per honoraris la 
retribució econòmica a rebre per la creació conceptual de 
l’obra/obres i per producció l’execució física de les peces 
i de qualsevol altre element necessari per a l’exposició. 

Línia 2. Dotació: 10.000 € (inclosos tots els imposts).
3000 € són en concepte d’honoraris de comissariat i 
7.000 €, en concepte de producció del projecte. S’entén 
per honoraris la retribució econòmica a rebre pel projecte 
teòric i per producció el seu desenvolupament pràctic (in-
closos tots els honoraris dels artistes participants).

La Fundació Palma Espai d’Art assumirà directament els 
costs de transport, muntatge/desmuntatge, assegurança, 
difusió i inauguració de les exposicions fins a un màxim 
de 2.000 € per als projectes de la línia 1 i un màxim de 
3.000 € per als de la línia 2.

L’obra original que es produeixi serà, en tot cas, propietat de 
l’artista.

Tots els pagaments es tramitaran a partir del moment que es 
concedeixi l’ajuda i es presentin les factures i els certificats 
que acreditin que no es tenen deutes amb l’Administració 
ni la Seguretat Social. Una vegada presentades i registra-
des les factures el termini d’abonament serà el que estableix 
l’Administració pública.

CONDICIONS 
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DE PROJECTES 
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SOL·LICITUDS

Poden participar en aquest procés artistes i comissaris, 
que han de presentar la següent documentació:

document de sol·licitud, que es pot obtenir al 
web http://casalsolleric.palmademallorca.es.

breu currículum que indiqui la formació i les acti-
vitats professionals, exposicions, premis i beques 
més destacades.

proposta del projecte que n’especifiqui el marc 
conceptual, els objectius, el desenvolupament 
tècnic i el pressupost detallat de les despeses i 
els ingressos si hi ha algun altre patrocinador.

documentació gràfica: entre 5/10 fotografies en 
color d’obra recent dels artistes.

LLOC DE PRESENTACIÓ I TERMINIS
                  
Les sol·licituds s’han de presentar al Casal Solleric, pas-
seig del Born, 27, 07012 Palma, de dilluns a divendres 
de 9.00 a 14.00 h.
 
El termini de presentació de les sol·licituds és de l’1 al 29 
d’abril de 2016.
Resolució de la comissió: 13 de maig de 2016.
Exposició: del 14 de juliol al 25 de setembre de 2016.

SELECCIÓ DELS PROJECTES

La comissió nomenada per la Comissió Executiva de la 
Fundació Palma Espai d’Art estarà formada per espe-
cialistes en les arts visuals contemporànies. Tindrà la fa-
cultat d’interpretar les bases i podrà suplir-ne qualsevol 
llacuna o buit, d’acord amb la seva pròpia finalitat. La 
seva decisió serà inapel·lable.

Els criteris que es tindran en compte per a concedir la 
beca són:

trajectòria formativa i professional de l’artista i/o 
comissari. 

originalitat, interès i qualitat de la proposta. 

rellevància del projecte en el context artístic de 
les Illes Balears.

viabilitat artística i econòmica 

adequació a les característiques de l’espai.

La Comissió podrà declarar deserta qualsevol de les 
línies si no hi ha cap projecte que compleixi les condi-
cions esmentades.

Els projectes no seleccionats es podran recollir al Casal 
Solleric en el termini d’un mes a partir de la resolució de 
la Comissió. Passat aquest termini es destruiran.

DRETS I OBLIGACIONS DE LES PERSONES PAR-
TICIPANTS

El fet de participar en aquest procés suposa acceptar 
aquestes condicions i renunciar a qualsevol reclamació 
legal. Incomplir qualsevol dels punts anteriors pot su-
posar l’anul·lació del contracte i haver de reintegrar les 
quantitats ja percebudes.

Presentar el projecte implica la presumpció de la seva 
autoria i qui l’hagi presentat serà responsable davant 
tota reclamació que es pugui formular. A aquest efecte, 
la Fundació Palma Espai d’Art es podrà dirigir contra 
aquesta persona.

Els drets morals dels artistes i comissaris queden pre-
servats. D’altra banda, a tota la documentació i acte 
públic s’hi ha de fer constar el lema següent: “Projecte 
produït amb el suport de la Fundació Palma Espai d’Art”.

En el cas dels projectes seleccionats, se’n cediran per 
un termini de dos anys els drets de comunicació pública, 
amb caràcter exclusiu i per a qualsevol país del món, tant 
a l’exposició com a la divulgació i la comunicació.
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Línia 1 / Plànol Espai Born
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Línia 2 / Plànol Àrea 1
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ANNEX I. MODEL DE PRESENTACIÓ DE PROJECTE 

•	 Introducció general. Exposició conceptual que inclogui una 
breu explicació dels objectius i interès artístic.

•	 Llistat de les obres amb informació detallada de cada una 
d’elles (o aproximada si no estan produïdes encara).

•	 Fitxa tècnica completa*: títol, data, tècnica, mides i valor 
per a l’assegurança. Si l’obra supera els 25 kg s’ha d’indicar 
el pes i el nombre de persones necessàries per a la seva 
manipulació.

•	 Procedència de les peces per al transport d’anada i tornada.

•	 Llista completa d’embalatges: material, pesos i mides fi-
nals/aprox. 

•	 Proposta de distribució de les peces a l’espai. Per a la línia 1 
vegeu l’annex II – plànol de l’Espai Born. Per a la línia 2 vegeu 
l’annex III – plànol de l’Àrea 1.

Requisits tècnics per a l’exposició: 

–  color / tractament de les parets
–  sistema per a col·locar o fixar les obres (a paret, en  
    terra o suspeses)
–  il·luminació: tipus i intensitat
–  audiovisuals i altres aparells o sistemes informàtics
–  retolació interior (text de sala i altre material)
–  mobiliari de sala
–  necessitats de conservació de l’obra/obres

•	 Pressupost

•	 Patrocinadors

*Cap peça podrà suposar pel seu material i pel seu muntatge un risc per a 
l’estructura de l’edifici (bé d’interès cultural) ni per als treballadors i visitants. Si 
es produeix una incompatibilitat en aquest sentit la Fundació Palma Espai d’Art 
proposarà una mesura correctora o retirar l’obra. 
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