XI MOSTRA DE PINTURA RODOLFO CANDELARIA
Convocatòria
Es convoca per aquest curs 2019-2020 la XI Mostra de Pintura Rodolfo Candelaria commemorant els 60
anys de la seva arribada a la Costa Brava. Nascut a El Paso (EEUU) en arribar va quedar enamorat de
l’entorn i des d’aleshores no ha deixat de plasmar i difondre la vida dels personatges que hi viuen i hi
treballen així com també tot l’entorn paisatgístic, sentint-se així un català més. Aquesta mostra pretén
donar a conèixer mitjançant la docència l’obra de l’artista.
Bases
1- Pot participar en aquesta XI Mostra de Pintura Rodolfo Candelaria tot l’alumnat de 5è de primària
dels centres escolars de Palafrugell del curs 2019-2020.
.
2- L’objectiu de la Mostra de Pintura, és un treball de pintura plàstica en relació a la temàtica d’ El Mercat
de Palafrugell.
3- L’Ajuntament de Palafrugell facilitarà als participants tota la informació que tingui al seu abast sobre
l’artista Rodolfo Candelaria i la seva obra.
4- Cada participant podrà presentar un únic treball en format DIN-A3 utilitzant qualsevol tècnica de
pintura: aquarel·la o pintura al tremp (témpera), llapis de colors, retoladors,... excepte la tècnica del
collage.
5- En el treball, no hi ha de constar cap dada identificativa de l’autoria. A la part del darrera del treball, s’hi
posarà un pseudònim que serà el mateix que haurà de constar a la part davantera d’un sobre que
s’adjuntarà tancat i dins el qual es faran constar les següents dades de l’autor: nom i cognoms, adreça,
edat, telèfon, curs i escola.
6- Cada escola podrà presentar un sol treball per cada participant.
7- L’obertura de la convocatòria serà la data de publicació d’aquestes bases i el termini de presentació
es fixa pel dia 25 d’octubre. Els treballs s’hauran de lliurar a l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de
Palafrugell, Centre Municipal d’Educació C/ Bruguerol 12, Tel 972 304 345.
8- S’atorgarà un premi per cada escola que hi participi.
9- Els treballs presentats s’exposaran de l’11 al 17 de novembre al Teatre Municipal de Palafrugell.
10- El jurat està format per un representant de cada centre educatiu de Palafrugell que tingui alumnes que
participin a la Mostra, dos membres de l’Espai Rodolfo Candelaria i pel mateix artista que tindrà el vot de
qualitat.
11 - Es desqualificaran els treballs no originals.
12- El veredicte es farà públic en el decurs d’un acte que tindrà lloc el dia 11 de novembre de 2019 a les
17.30 h al Teatre Municipal de Palafrugell. Aquest acte serà obert a tothom.
13- La participació en aquesta edició de la XI Mostra de Pintura Rodolfo Candelaria comporta
l’acceptació total d’aquestes bases i dels criteris complementaris que el Jurat decideixi en allò que
aquestes bases no preveuen.
14- Els trebals originals que hagin estat premiats quedaran en propietat de l’organització.
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