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La intervenció al carrer portART és una proposta fotogràfica que consisteix en superposar a la porta d’una casa la imatge d’una porta d’arreu
del món, i se centrarà únicament al casc antic de Salàs de Pallars.

bases
Participació:
Pot participar tothom que hi estigui interessat, sense limitació de
nacionalitat ni de lloc de residència.

Identificació:
El participant ha de fer constar la seva identitat, el lloc de residència i el lloc de procedència de la fotografia.

Tema:
Porta o finestra depenent de la foto de mostra escollida.

Notes:

Presentació:
El participant triarà una de les fotografies penjades al web de
la Fira d’Art i ho comunicarà a l’organització a través del correu
electrònic contacte@firadartsalas.cat indicant a l’assumpte
“portART”. L’organització li confirmarà la disponibilitat de la porta o finestra escollida. Si hi ha més d’una petició per porta,
l’Associació es reserva el dret de seleccionar la més adequada.
Finalment el participant enviarà la foto, que nosaltres ampliarem,
per anar superposada a la porta o finestra triada.
Obra:
El participant enviarà una sola fotografia en color.
Format:
Les fotografies hauran de tenir una resolució de 300ppp.

1) Les reproduccions aniran a càrrec de l’organització que farà
una única impressió de les fotografies rebudes. Les reproduccions quedaran en propietat de l’Associació Fira d’Art de
Salàs de Pallars i l’arxiu informàtic rebut es destruirà.
2) Les fotografies presentades estaran penjades al carrer els
quatre dies que dura la Fira d’Art ( dies 15, 16, 17, i 18 d’agost).
3) Acabada la Fira d’Art es penjarà al web el resultat de l’exposició.
4) L’organització resoldrà qualsevol conflicte que sorgeixi de forma unilateral i inapelable.
5) El darrer dia de la Fira d’Art es realitzarà un sorteig d’alguna
de les fotografies amb l’única finalitat de sufragar part de les
despeses d’aquesta proposta. Oportunament es demanarà
als autors la seva autorització.

Tramesa:
Les fotografies s’enviaran únicament per correu electrònic a
contacte@firadartsalas.cat indicant a l’assumpte “portART”.
S’han de rebre abans del 15 de juny.
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