III PRÈMI AFoC /mmb

Divendres 16/12/16

/ 18h.

DATA CELEBRACIÓ ENTREGA DE PRÈMIS: 16 de desembre de 2016
LLOC: Museu Marítim de Barcelona. Av. de les Drassanes s/n 08001 Barcelona
ENTREGA I RECOLLIDA D’OBRES:
Les inscripcions es tancaran el dia 14 de Desembre a les 24h.
La recollida d’obres es farà el mateix dia 16 de desembre, de 10,00 h a 14.00 h.
Els no socis d’AFoC, hauran d’abonar 10€ en el moment de l’entrega de la obra al MMB.
Les obres premiades i finalistes restaràn al MMB exposades i la resta es retirarà en el moment de la cloenda de l’acte.

JURAT: Jadran Stenico, forjador i artista Italia, Christian Lambacher, forjador, escultor.Alemanya, Josep Plandiura,
escultor, Barcelona, Xavier Simó, Cap de tècnics de Ciutat Vella, Barcelona

CONFERÈNCIES SOBRE ESCULTURA EN FERRO I FORJA Div 16, a les 17:00h


Jadran Stenico Itàlia.



Christian Lambacher Alemània.



Josep Plandiura(cat). Plantejament conceptual de l’escultura pública en ferro.



Marc Boada (cat)



Guillermina Morales(cat)

ENTREGA DE PRÈMIS: Div 16 a les 19h
S’entregaran diplomes a tots els participants, amb obsequi per als finalistes.
ENTITATS COL.LABORADORES: Museu Marítim de Barcelona, Gremi de Serrallers de Catalunya, Ferreteria SEGUI de
Tàrrega, Artestenico i Centre Cívic Drassanes.

Us convidem a participar en el premi i també a la cerimònia d’entrega de guardons, hi esteu tot@s convidats.
Aquest programa que resta obert a millores que el poden modificar.

Moltes gràcies del president i en nom de tot l’AFoC.

Valentí Martí i Canudes.(Cal Biel)
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III PRÈMI AFOC 2016.(Bases de participació):
TEMA:
Cadira amb alçada del seient de 47 cm per una base d'entre 30 i 40 cm, amb possibilitat de tenir respatller o altres elements, amb
alçada màxima total de 150 cm.
El 75% del volum total de la cadira ha d’estar fet amb ferro.
CRITÈRIS DE VALORACIÓ:
Creativitat i originalitat de l'obra.
Realització tècnica (aplicació del coneixement de l'ofici en la creació).
Cura en els acabats i en la presentació.
INSCRIPCIÓ:
Les inscripcions es faran omplint el formulari que trobareu a www.afoc.cat o clicant el següent link:
http://www.afoc.cat/activitats-blog/2016/5/26/iii-premi-afoc-barcelona-mmb-novembre-2016-bases
Data límit: 14 de desembre a les 24h.
Per consultes contacta a través de la web www.afoc.cat o bé al mail: guilleforja@hotmail.com
Socis de l'AFoC: inscripció gratuïta,
Els no sòcis hauran d’abonar 10 € per participar. Aquest pagament es farà efectiu en el moment de l’entrega de la obra al Museu i
en cas de no acomplir aquest requisit, la participació serà invalidada.
ENTREGA D’OBRES AL MUSEU:
Dia i hora: Divendres 16 desembre de 2016 //

De 10:00h a 14:00h.

*El Museu Marítim (mmb), contactarà amb els participants el dia 15 com a màxim per coordinar l’entrega.

PRÈMIS AFOC 2016:
Categoria Adults de més de 27 anys:
 1r Prèmi: 600€
 2n Prèmi: 300€ ( (Patrocina “Gremi de Serrallers”) +obsèqui per “Ferreteria Seguí”Tàrrega. )
Categoria Joves de menys de 27 anys:
 1r Prèmi: 200€ (obsèqui per “Ferreteria Seguí “Tàrrega).
*Les obres premiades passaran a ser propietat de l’AFoC.
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