COM PARTICIPAR A LA GALERIA
VIRTUAL
Podran exposar les obres d’artistes que reuneixin dos requisits bàsics:
a. Artistes nascuts/udes a Eivissa o que hi resideixin almenys des de fa tres anys i que
produeixen majoritàriament la seua obra a Eivissa.
b. Artistes que hagin exposat individualment almenys en una ocasió en qualsevol de les
galeries de les institucions públiques d’Eivissa. O artistes que hagin exposat en exposicions
col·lectives almenys tres vegades a qualsevol de les galeries de les institucions públiques
d’Eivissa.
Condicions:
1. La participació i exposició a la galeria virtual és gratuïta.
2. Cada artista podrà presentar un màxim de sis obres fent una descripció del títol i les mides
per penjar a la seva galeria virtual a escala. Si ho estima oportú, podrà adjuntar currículum a
la galeria i les seues dades a les xarxes socials i contacte.
3. Característiques de les obres: la temàtica de les obres i la tècnica pictòrica és lliure.
4. Cada artista haurà de signar l’annex 1. Autorització al Departament per a poder exposar les
seues obres a la galeria virtual d’eivissacultural.es i, si així ho consent, de les seues dades
del currículum i de les xarxes socials.
5. L’artista conservarà tots i cadascun dels drets d’autoria i propietat intel·lectual sobre les
obres exposades a la galeria virtual. El Consell d’Eivissa només facilita l’espai virtual per poder
exhibir-les.
6. S’estableix un termini de presentació fins al 30 de juny de 2021.
7. El fet de participar en la galeria virtual d’eivissacultural.es significa l’acceptació plena
d’aquestes bases, de manera que en quedaran exclosos els i les artistes que no compleixin
els requisits que s’hi estableixen.
Forma de presentació dels treballs
-Una instància general del Consell Insular d’Eivissa (que es pot trobar al Registre General o a
la pàgina web www.conselldeivissa.es\Impresos). A la instància hi haurà de constar el nom de
l’autor/a, el DNI o passaport, l’adreça, correu electrònic i un telèfon de contacte i un breu
currículum (màxim 100 paraules) on constin els dos requisits bàsics i l’annex 1 adjunt.
-Una vegada acceptat, l’artista haurà de ingressar, segons el manual que rebrà al seu correu
electrònic, les fotografies de les obres, que hauran de ser d’una resolució màxim d’1MB i en
JPEG juntament amb el títol i la mida, el currículum amb un màxim de 100 paraules, on
inclourà les xarxes socials i les dades de contacte que vulgui l’artista que siguin visibles a la
galeria virtual.

8. S’estableix un màxim de seixanta sales o galeries virtuals d’exposició individuals. Aquestes
s’obriran a mesura que vagin arribant per ordre d’entrada al registre. En cas de superar-se les
seixanta sales abans del 30 de juny de 2021 es crearà un llista d’espera per a la possible
creació de més galeries virtuals durant el segon semestre de 2021.
9. Abans d’obrir-se cada sala s’avaluaran les obres presentades. En el molt improbable cas
de ser d’una temàtica que atempti contra els drets fonamentals o la dignitat de les persones
seran retirades.

