
 
 

CONVOCATÒRIA PER ARTISTES. POSIDONIA FESTIVAL SITGES 

31 D’AGOST, 1 I 2 DE SETEMBRE DE 2012 

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA 

En el marc del “Posidonia Festival” que tindrà lloc a Sitges els dies 31 d’Agost, 1 i 2 de 

Setembre de 2012, l’organització del mateix ha obert una convocatòria per a totes i 

tots els artistes que desitgin participar en el mateix. L’Exposició serà el dia 1 de 

setembre.   

Per a poder fer-ho, és necessari complir els següents requisits:  

- Ser major de 18 anys 

- La convocatòria està oberta a participants de qualsevol nacionalitat.  

- Omplir el formulari de sol·licitud d’inscripció i enviar-lo a: 

posidonia@posidoniafestival.com  

La temàtica de les obres ha d’estar relacionada amb l’Ecologia, el Medi Ambient i/o la 

Sostenibilitat.  

S’acceptaran obres d’art de qualsevol disciplina artística (escultura, gravat, dibuix, 

fotografia, tallers, espectacles, videoart, instal·lacions, intervencions, teatre, dansa, 

artistes de carrer, de circ, intervencions a l’aire lliure, mural, graffiti, art efímer i 

performances o qualsevol altre especialitat dins de l’art urbà)  sempre que estigui dins 

de les temàtiques citades anteriorment.  

Posidònia Festival es compromet a: 

- Cedir l’espai d’exposició per als artistes a Sitges.   

- Facilitar el corrent elèctric necessari (màxim 100watt) per a les obres que ho 

requereixin.  

- Realitzar la difusió als mitjans de comunicació pertinents.  

 

Els artistes seleccionats es comprometen a:  

- Realitzar una obra efímera conjunta durant el transcurs de l’exposició amb els 

materials reciclats que faciliti l’organització.   

 



 
 

L’organització: 

- No disposa de seguretat a la zona habilitada per artistes, pel que serà necessari 

que cadascú es faci responsable de les seves obres, abans, durant i després de 

l’exposició.   

- No es fa responsable dels desperfectes i/o danys a les obres i/o persones 

durant l’exposició.  

- No es fa càrrec del muntatge, desmuntatge, decoració, mobiliari, trasllat de les 

obres i/o dels artistes. Aquestes necessitats i/o despeses correran a càrrec de 

l’artista seleccionat.   

 

El Jurat de selecció estarà format per membres de les organitzacions Posidonia 

Festival, Drap-Art, Eco-unión i Ocean 2012. 

La inscripció és totalment gratuïta 

La data límit de recepció de sol·licituds serà el 30 de Juliol de 2012 i la comunicació als 

participants seleccionats es realitzarà als 10 dies d’aquesta data. (10 de Juliol de 2012)  


