Diumenge, 11 de desembre de 2011
A partir de les 9h al Parc 9 d’Octubre

ARTISTES INVITATS:

ORGANITZA:
COL.LABOREN:

Atzeneta, 23/11/2011

“INTERVENCIÓ ARTÍSTICA. DEMOSTRACIÓ DE PINTURA RÀPIDA”.
Atzeneta s'ompli de vida, bellesa, originalitat i creació en estat pur.
El projecte oferix art de qualitat.
Un nou projecte arranca acollint iniciatives creatives, artistes exemplars
i projectes únics.
Atzeneta obri les seues portes a tots els artistes que vullguen
acompanyar-nos en este projecte.

Lloc de realització: Atzeneta d'Albaida, diumenge 11 de desembre del 2011.
Parc 9 d'octubre.
Descripció del projecte:
La Regidoria de Cultura i Festes de l'Ajuntament d'Atzeneta d'Albaida ha
organitzat el projecte cultural “Intervenció Artística. Demostració de pintura ràpida”
amb l'objectiu de promocionar l'art i la cultura en el nostre municipi.
És la primera vegada que s'organitza un esdeveniment d'estes característiques
en la localitat. Es tracta d'una trobada de pintors excepcional ja que d'una banda
comptarà amb la participació de 17 pintors professionals provinents de distintes
províncies de la geografia espanyola que faran una demostració in situ de la tècnica de
pintura ràpida i, d'una altra, amb totes aquelles persones aficionades a la pintura que
vullguen pintar i, a més, ser partícips d'esta experiència.
Una vegada finalitzat l'encontre, la Regidoria de Cultura, amb la col·laboració de
tots els artistes invitats, organitzarà una exposició durant quatre mesos en la sala
multidisciplinària del Museu dels Artsanies d'Atzeneta, recentment inaugurat, perquè
totes les persones que així ho desitgen puguen recrear-se i gaudir d'estes obres d'art.
Paral·lelament, s'organitzarà una altra exposició amb les obres dels artistes que
hagen volgut participar en l'encontre de manera que també la gent del municipi i de la
contornada puga disfrutar d'estes obres d'art.
Objectius del projecte:
•

Generar un espai d'encontre d'artistes i persones sensibles a esta disciplina de
l'art i plasmar, a través d'un testimoni artístic, els seus sentiments i sensacions.

•

Fomentar l'interés per l'art i la cultura entre els veïns de la localitat

•

Promocionar turísticament el municipi.

La data per a la celebració de la DEMOSTRACIÓ DE PINTURA RÀPIDA i del
ENCONTRE DE PINTORS/ES d’Atzeneta és el diumenge 11 de desembre de 2011.
BASES PER AL ENCONTRE DE PINTORS


El període d’inscripció és del 28 de novembre al 2 de desembre, comunicant el
número d’assistents per correu electrònic (adalbaida_adl@gva.es), per fax
(96.235.65.59) o telèfon de l’ajuntament (96.235.91.61)



La quota de participació és de 10 euros en concepte de dinar.



La técnica i format de les obres són lliures i no hi ha cap mena de de premi ni
jurat.



En finalitzar la jornada, els/les artistes que tinguen finalitzada la seua obra
podrán entregar-la (degudament emmarcada, si ho requerix) per a ser exposada
a la Sala d’Actes Municipal, durant les dates que s’indiquen al programa.



La resta d’obres poden entregar-se en l’ajuntament (indicant al dors el nom i
cognoms, l’adreça i el telèfon de contacte) abans del 16 de desembre.



La retirada de les obres podrá efectuar-se el divendres 30 de desembre, de 18 a
20 hores, en la mateixa sala.



Totes les obres que no siguen retirades finalitzat aquest termini, quedaran en
propietat de l’Ajuntament d’Atzeneta.



La participación en este encontré suposa l’acceptació d’estes bases.

Si es produeix algún canvi d’última hora respecte de les exposicions, s’avisarà el dia
de l’encontre.

PROGRAMA
Diumenge, 11 de desembre de 2011
9.00 – 14.00 h. Inici sessió de pintura
14.00 h. Fi de la sessió de pintura i entrega de les obres.
14.30 h. Dinar de germanor
17.00 h. Conferència-Coloqui sobre la tècnica de pintura
Centro Sociocultural i clausura de la jornada.

ràpida en el

DEL 17 DE DESEMBRE DE 2011 AL 15 D’ABRIL DE 2012

A la Sala d’exposicions del Museu de les Artesanies
Inauguració:
Dissabte, 17 de desembre a les 19.00 h
Horari de visites: dissabtes de 16.30 h a 18:30 h
i diumenges d’11.00 h a 13.30 h.

DEL 17 AL 30 DE DESEMBRE DE 2011

A la Sala d’Actes de l’Ajuntament
Inauguració:
Dissabte, 17 de desembre a les 18.00 h
Horari de visites: dilluns a divendres de 18 a 20 h. i el diumenge 18 de
desembre de 12 a 14 h.

