
Horari:

Dijous 17/12/2015 de 17.30 a 21 h
Divendres 18/12/2015 de 17.30 a 21 h
Dissabte 19/12/2015 d’11 a 14 h i de 17.30 a 21 h
Diumenge 20/12/2015 d’11 a 14 h
Dissabte 02/01/2016 d’11 a 14 h i de 17.30 a 21 h
Diumenge 03/01/2016 d’11 a 14 h
Dilluns 04/01/2016 de 17.30 a 21 h

SPAMDARTS  2015/2016  
MERCAT D’ART A ROCA UMBERT.
Del 17 al 20 de desembre - 2015 - Del 3 al 4 de gener - 2016
Lloc: Espai d’Arts.

El projecte SPAMDARTS vol oferir als artistes un espai per mostrar i vendre la seva obra, a preus assequibles. El mercat 
d’art és un lloc on es posen en comú varietat d’artistes, col·lectius, centres... que treballen al voltant de l’art contemporani. 

SPAMDARTS oferirà un espai a cada participant amb:
- Una taula de 150 x 75 cm + dues cadires + paret de 150 cm.
- Senyalització amb el nom del participant.
- Punts de corrent elèctric si és necessari.
- Assegurança de les peces. 
- 50 postals personalitzades.

Si el participant vol oferir una activitat paral·lela de promoció de la seva obra (taller, projecció, xerrada...), el centre posarà 
a la seva disposició la sala de la Miranda. 

Les persones interessades a participar han de presentar un dossier en format digital amb la documentació següent a: 
espaidarts@rocaumbert.cat

- Nom, fotocòpia del DNI i contacte (adreça electrònica i telèfon) del participant.
- Fitxa tècnica de les peces a la venda (tècnica, mides, imatge i preu)
- Breu currículum artístic (màxim 500 caràcters) i presentació del seu treball (màxim 500 caràcters)
- Si es vol fer una activitat paral·lela a la sala de la Miranda: descripció breu de l’activitat (màxim 500 caràcters),   
que especifiqui les necessitats tècniques i si és de pagament.
- Imatge per a la postal personalitzada (300dpi)
- Nom, fotocòpia del DNI i contacte (adreça electrònica i telèfon) de la persona o persones que es faran càrrec   
de la parada durant l’horari d’obertura al públic, quan aquesta persona no sigui el mateix artista participant.

Compromisos dels participants a l’SPAMDARTS 2015/2016
- Els participants hauran d’estar al mercat totes les hores que estigui obert al públic. 
- Els participants hauran de fer cas de les indicacions del personal tècnic de Roca Umbert.
- Els participants hauran de muntar la parada durant el dia 17 de desembre, al matí, de 9 i 13 h, i a la tarda, de   
15 a 17 h.
- Els participants hauran de recollir la parada el mateix dia que tanca el mercat, el 4 de gener, de 21 a 22 h.
- La participació a l’SPAMDARTS és gratuïta.

La data límit per presentar la documentació és el dia 25 de novembre de 2015.
Un cop rebudes les sol·licituds, se seleccionaran un màxim de 20 participants. La tria serà responsabilitat d’un/a tècnic/a 
de l’oficina de coordinació de Roca Umbert, la coordinadora d’Arts Visuals de Roca Umbert, un responsable del Museu de 
Granollers i dos artistes residents a Roca Umbert. La selecció es farà aplicant criteris de qualitat de l’obra, currículum 
artístic, diversitat d’estils, preus assequibles... 
Tindran prioritat els artistes, col·lectius i/o centres del Vallès.
Per més informació: www.rocaumbert.com/event/spamdarts.
Les persones interessades poden adreçar-se a: espaidarts@rocaumbert.cat.

BASES I  CONVOCATÒRIA

Amb la col·laboració:Idea original:Amb el suport:
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