ARQUIVO

A EDICIÓN QUE TRANSMUTA

EDI
TAN
TE

A base de datos Editante crease co propósito de recoller un
arquivo de edición de arte en Galicia. Este é un proxecto de
Electrodomésticas & co subvencionado pola Dirección Xeral
de Xuventude e Voluntariado da Xunta de Galicia. Dentro do
plan Iniciativa Xove 2014.

Editante. Arquivo de edición de arte en Galicia.
BASES
1º. Poderán presentarse persoas nacidas ou residentes en Galicia, sen limitación de
idade.
2º. A convocatoria ten como obxectivo pasar a formar parte da base de datos dixital
recollida na páxina web www.editante.org que estará dispoñible a partir do próximo
mes de outubro de 2014.
3º. As modalidades admitidas serán o libro de artista, revistas ensambladas,
revistas obxecto, edición de obxectos ou calquiera outro tipo de manifestación
artística editada, ben sexa peza única ou peza seriada.
4º. Os/as artistas presentarán: a ficha de inscrición que se adxunta nestas bases
debidamente cuberta, unha ficha técnica seguindo o modelo adxunto por cada unha
das obras que se presentan e a autorización de publicación de imaxes debidamente
asinada. Asi mesmo, presentaranse un máximo de 5 imaxes por cada peza (mínimo
1000 px polo lado máis pequeno). Sen limitación no número de pezas por cada
artista ou coletivo.
5º. Toda a documentación será enviada a info@editante.org con data límite o 10 de
setembro de 2014 ás 23.00h.
6º. Electrodomésticas & co resérvanse o dereito de non incluir no arquivo Editante a
todos aqueles artistas ou coletivos que non cumpran os requisitos para formar parte
do mesmo. Asi mesmo, Electrodomésticas & co, resérvanse o dereito de non incluir
no arquivo todas as pezas cuxa documentación fotográfica non cumpra uns criterios
mínimos de calidade.
7º. Electodomésicas & co xunto con un xurado de recoñecido prestixio, farán unha
selección entre todas as obras admitidas no arquivo para formar parte dunha
mostra documental sobre edición de arte en Galicia, que se verá exposta entre
setembro e outubro de 2014 en “O Cabalo Fosforito” en Santiago de Compostela.
8º. A inclusión de artistas e coletivos así como as súas obras no arquivo será
notificada a cada un dos participantes (ou representantes no caso dos coletivos)
mediante correo electrónico o 15 de setembro de 2014.
9º. A participación nesta convocatoria supón a aceptación das presentes bases,
resolvendo a organización cantas cuestións puideran plantexarse e que non foran
especificadas ou previstas nas mesmas.

