Concurs artístic
"Es Viver, inspira'm!"
Bases

• També les obres romandran en una exposició temporal en els espais del GOB
fins a un mes després del nomenament del premi. D’aquesta manera els
artistes joves i/o poc coneguts tindran també l’oportunitat de donar visibilitat
a la seva obra.

• La iniciativa té com a objectiu promoure el coneixement de les plantes

• Entre les deu obres més votades en les plataformes digitals i de forma

endèmiques i autòctones de l'illa de Menorca i donar més visibilitat al projecte

presencial al GOB, un jurat final avaluarà i atorgarà els premis a les 3 obres

des Viver.

que millor interpreten el tema i que han fet servir major creativitat i

• El concurs tindrà lloc as Viver el dissabte 20 de juny de 2020 partir de les
10.00 del matí. El lliurament dels treballs haurà de realitzar-se abans de les
14.00 del mateix dia.
• En cas de condicions climàtiques adverses, el concurs es posposarà a una data
per definir.
• El concurs està obert a artistes de qualsevol nacionalitat a partir de 18 anys, i a
tots els menors d'edat sempre que estiguin acompanyats per un tutor (pare /
mare o representant legal).
• Es Viver haurà de ser font d'inspiració per a la creació artística. El tema en
què s'han d’inspirar els artistes són les plantes endèmiques i/o autòctones de
Menorca (poden ser flors o plantes en singular, o també en una composició
amb el paisatge menorquí).
• S'admetran obres realitzades amb qualsevol tècnica (llapis, cera, colors de
pintura al tremp, aquarel·les, papers, teles, materials reciclats...). Cada artista
portarà el seu propi material.
• Les obres han de ser personals i inèdites. S'admetran també obres amb parts
de text (com ara còmics).
• S'admet una sola obra per cada concursant.
• Contest (votacions): les obres de tots els participants es carregaran en les
plataformes digitals del GOB (FB i Instagram) durant tres setmanes per esser
votades pels visitants.

imaginació. El jurat estarà compost per un expert en botànica, un expert en art
i dos socis del GOB Menorca, escollits per sorteig.
• Els tres artistes guanyadors seran premiats amb una planta autòctona de
Menorca i un lot de productes de custòdia agrària.

• La data límit d'inscripció serà el 19 de juny de 2020 a les 12:00 h. La
inscripció serà a través del correu administracio@gobmenorca.com o al
telèfon 971350762.
• El cost de participació és de 3€, inclou un esmorzar amb productes de
custòdia agrària. La tarifa es pot pagar directament as Viver, el matí en què es
desenvoluparà el concurs.
• El nom dels guanyadors del concurs es farà públic el dia 15 de juliol de 2020
amb un acte de lliurament dels premis que tindrà lloc a un espai del GOB.
• Les obres podran ser recollides a partir del dia 16 d’agost de 2020.
• En tots els llocs on tingui lloc el concurs, s’aplicaran les normes d’higiene
sanitària previstes per a la prevenció de COVID-19.

