
Organitza:  

                

46a EXPOSICIÓ 
COL·LECTIVA  
D'ARTISTES  
DEL PRAT 
 

 

INAUGURACIÓ 23 de setembre, 12.30 h 
Del 23 de setembre al 30 d’octubre de 2022 
 
 

Publicació Premi “Artista XL del Prat 2022” 
26 de setembre a les 12.30 h 
 

 

Criteris de participació

 

1. Podran participar en aquesta exposició tots 

els/les artistes pratencs/pratenques que ho 

desitgin, majors de 16 anys (complerts). En 

cas de ser menor de 16 anys, podran 

participar amb l’autorització signada del 

tutor/a legal. 
 

2. Cada artista podrà decidir si es presenta: 

 - Individual (Una obra d'un/a autor/a) 
 - Col·lectiva (Una sola obra de diversos/es 

autors/es) 
 - Grup (Diverses obres de diversos/es 

autors/es agrupades pel fet de pertànyer a 

taller, grup d'afinitat, escola, etc.). 
 

3. Es poden presentar obres en qualsevol 

disciplina artística sempre i quan reuneixin 

els següents requisits: 

 

- Obres bidimensionals (pintura, dibuix, 

fotografia, gravat, collage, assamblage, 

grafisme, etc.): mides màximes de 80 cm 

d'ample x 300 cm d'alçada. 
 

- Obres tridimensionals (escultura, 

objecte, instal·lació, etc.): mides màximes 

80 x 80 cm de base x 300 cm d'alçada. Pes 

màxim 15 kg. Si aquest pes és superat, les 

persones sol·licitants es comprometen a 

instal·lar-les a la sala i recollir-les, seguint 

les instruccions de l’equip tècnic. 
 

- Obres audiovisuals (videoart, ficció, 

documental, etc.): Durada màxima de 15 

minuts. Totes les peces audiovisuals es 

projectaran en un mateix espai i mitjançant 

els equips tècnics disponibles. 
 

- Obres performàtiques (accions, 

happenings, participació, etc.): s’ha de 

presentar un petit dossier explicatiu. Es 

realitzaran el dia de la inauguració i se’n 

farà un registre en vídeo que es projectarà 

a la sala durant el període d’exposició. 

 

 

 

 

 

Per la presentació de peces en altres  

formats als descrits en aquestes bases, o 

modalitats híbrides, cal sol·licitar una reunió 

amb l’organització per tal de valorar la 

possibilitat de la seva exposició. 

 
4. L'organització posarà a disposició de 

l’exposició tots els equips tècnics 
disponibles i  es reserva la possibilitat de 
realitzar una selecció de les obres 
presentades sota criteris tècnics. 

 

5. Cada participant podrà presentar UNA 
ÚNICA OBRA. 

 

6. Les obres s'hauran de presentar totalment 
preparades per a ser exposades amb les 
instruccions clares de com han de ser 
muntades a la sala. 

 

7. Cada artista haurà de fer la inscripció a 
través de l’espai online de l’Ajuntament 

habilitat per a tal fi. El termini d’inscripció és 
de l’1 de juliol al 6 de setembre.  

 
Si es tenen dificultats, es pot concertar cita 
prèvia amb el personal del Centre d’Art 

Torre Muntadas al telèfon 93.478.22.37 o al 

mail unzip@elprat.cat, per  tal de rebre 

ajuda. 
 

8. Els dies d’entrega de l’obra seran entre el 6 
i el 9 de setembre al Centre d’Art Torre 
Muntadas, en l’hora i dia acordats 

prèviament.  
 
9. Es publicarà informació de sala amb el nom 

de tots els participants 
 
11. La sala establirà mesures per al bon 

manteniment i conservació de les obres 
presentades, però no es responsabilitza de 
cap dany, deteriorament o pèrdua que no 
hagi estat per pròpia responsabilitat de la 
sala. 

 

12. L’organització es reserva el dret a 
seleccionar obres en funció de la seva 
viabilitat i adaptabilitat a les consignes i 
mesures de salut pública corresponents.  

 
13. La participació en aquesta exposició implica 

la total acceptació d'aquestes normes.  

https://online.elprat.cat/ActividadesWeb/Principal.aspx?Centro=PRATC&Inicio=NavegadorContenido&Nodo=8&ClaveOrigen=9&Login=Anonimo
mailto:unzip@elprat.cat
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Premi especial del públic 
"ARTISTA XL DEL PRAT 2022" 
 

A causa de la gran acceptació que ha tingut els darrers anys el Premi Especial del Públic, enguany 

proposem una nova edició, en la que es realitzarà una votació popular per atorgar el premi honorífic 

"ARTISTA XL DEL PRAT 2022". 

 

Totes les obres presentades a l'exposició d'aquesta edició entraran al concurs que es resoldrà dilluns 26 

de setembre a les 12.30h. 

 

Les votacions les realitzaran totes les persones que visitin l'exposició durant els dies de la Festa Major 

del Prat, mitjançant una butlleta facilitada per personal del centre. 

 

Horaris i dies de votació: 

 Divendres 23 de setembre de 18h a 20h 

 Dissabte 24 i diumenge 25 de setembre d'11 a 14h i de 18h a 20h  


