PREMIS

ORGANITZEN

A l´hora d´escollir els guanyadors del concurs, el jurat premiarà les següents
modalitats:
3r CONCURS FNAC-JOSO-ZAHORÍ DE DIBUIX URBÀ EN LLIBRETA
• Premi al millor reportatge
• Premi al millor conjunt de dibuixos
• Premi al millor dibuix
Tots els concursants que entreguin la llibreta amb els seus dibuixos optaran
automàticament a ser premiats en les tres modalitats anteriors sense que
per això hagin d'escollir-ne cap en concret.

COL·LABORA

Dia del

dibuix

urba
3r Concurs
FNAC-JOSO-ZAHORÍ

Il·lustracions: Alex Ferreiro

12 de juliol de 2014

Us convidem a gaudir del dibuix urbà
i a participar d’un dia de marató
de sketching a la ciutat.
El dia 12 de juliol,
coincidint amb el 42è Worldwide Sketchcrawl,
us proposem una nova edició del dia del dibuix urbà oberta
a tot aquell qui vulgui participar-hi.

3r Concurs
de dibuix urba
FNAC-JOSO-ZAHORÍ
PREMI FNAC AL MILLOR REPORTATGE
PREMI JOSO AL MILLOR CONJUNT DE DIBUIXOS
PREMI ZAHORÍ AL MILLOR DIBUIX

Inscripcions
Els interessats podran recollir la butlleta d´inscripció a la FNAC TRIANGLE o a
l´ESCOLA JOSO i inscriure´s en aquests mateixos llocs, des del dia 2 de juliol
fins el mateix dia del concurs: 12 de juliol de 2014. L'organizació es reserva el
dret de donar per tancades les inscripcions quan ho consideri oportú.
El concursant tindrà l'opció d´adreçar-se a les xarxes socials de la FNAC
TRIANGLE, de l´ESCOLA JOSO i de ZAHORÍ de IDEAS-Drawing on Location
(facebook, twitter i blogs respectius) i descarregar la butlleta d´inscripció,
imprimir-la i presentar-la a FNAC TRIANGLE en el temps determinat per al
dit efecte.

Participants
Podrà participar-hi qualsevol persona, resident o no a la ciutat de Barcelona.
Tothom qui vulgui participar en el concurs haurà de fer els dibuixos, únicament
i exclusivament, a la llibreta MOLESKINE que serà compulsada i entregada de
manera gratuïta per l'organització. Qualsevol altre suport serà rebutjat.

TÈCNICA
L'organització entregarà una llibreta Moleskine i un bolígraf BIC gratuïtament a
cada concursant.
El concursant tindrà plena llibertat per aportar el material de dibuix que cregui
convenient (exceptuant la llibreta MOLESKINE) i per escollir la tècnica de dibuix.

Veredicte del jurat
El jurat del concurs comunicarà personalment el resultat als premiats abans dels
25 de juliol i lliurarà els premis el 27 de setembre en un acte que se celebrarà al
FNAC TRIANGLE a les 18 h.
L'organització es reserva la possibilitat de realitzar una exposició amb una sel·lecció
dels dibuixos presentats al concurs. En aquest cas, l'organització es posarà en contacte amb els autors.

Programa
El concursant haurà de recollir la llibreta MOLESKINE a partir de les 11 h del
matí del dia 12 de juliol de 2014 a la FNAC TRIANGLE, i entregar-la al mateix
lloc abans de les 20 h del mateix dia.
S´ha escollit EL RAVAL com a marc de fons per a definir l´itinerari del concurs.
El concursant haurà de realitzar almenys un dibuix dels següents espais:
Plaça Vicenç Martorell, Macba, Escola Massana, Rambla del Raval
i Esglesia de Sant Pau del Camp.
En la mateixa llibreta, a més, s'haurà de presentar una sèrie indeterminada
de dibuixos realitzats el mateix dia del concurs i que representin llocs i espais
visitats, escollits lliurement pel mateix concursant (interiors, exteriors, persones, objectes, escenes, etc.), però sempre ubicats al RAVAL sense excepció.
El concursant podrà decidir l´ordre i la franja horària en els quals
dibuixarà els llocs seleccionats.

