A utilitzar la Sala d'Exposicions de la Casa de Cultura, davall les següents

CONDICIONS GENERALS
La Sala d'Exposicions de la Casa de la Cultura és un espai cultural de clara projecció social. La
programació de la sala està orientada a fer conéixer al municipi de Xirivella els grans artistes
contemporanis, especialment valencians, com també a fer de plataforma de presentació d'aquells
jóvens artistes encara no consagrats.
A més, es programen exposicions de caràcter didàctic per a públic escolar.
Qualsevol artista que desitge exposar les seues obres, haurà de sol·licitar la sala amb la suficient
antelació.
Les sol·licituds per a exposar es presentaran a la Casa de Cultura, tenint en compte que la seua
presentació no implica la reserva immediata de la sala.
La reserva de la sala, així com la data de l'exposició, es concretarà per mitjà de visita personal i
presentació d'un dossier fotogràfic de les obres, en la Casa de Cultura.
La Casa de Cultura, una vegada fixada la data de l'exposició, s'encarregarà d'editar un fullet en
valencià, d'acord amb el pressupost que es dispose.
La Casa de Cultura deixarà disposició de l'expositor/a la sala d'exposicions, material per al
muntatge (focus, peanys, equip de música, TV, vídeo, etc), així com personal per a ajudar en el
muntatge i desmuntatge de l'exposició. També facilitarà la traducció dels textos al valencià, així
com la promoció i difusió de l'exposició, per mitjà d'enviaments per correu als diferents mitjans
(premsa, ràdio, televisió, revistes especialitzades), adreces particulars de persones interessades,
així com a altres Ajuntaments.

Serà responsabilitat de l'expositor:
-

El transport de les obres.

-

Els textos de presentación del fullet.

-

El muntatge i desmuntatge de l'exposició.

-

El vi d'honor o refrigeri el dia de la inauguració (si cal).

-

La vigilància de l'exposició (si correspon).

L'expositor/a es compromet, al finalitzar l'exposició, a donar una obra a la Casa de Cultura de
Xirivella, triada de mutu acord amb el gestor cultural, d'entre les exposades en la sala. En cas de
ser un col·lectiu d'expositors, s'aplicaran les mateixes condicions, posant-se d'acord entre aquells
per a tal fi.
També es compromet a assistir personalment, si arriba l'organització, a una xarrada-trobada o
reunió informal amb el públic invitat, amb l'objectiu d'explicar el seu treball i les seues obres.

IMPORTANT
La Sala d'Exposicions de la Casa de Cultura té com a objectiu principal i exclusiu la difusió cultural i
artística, sense cap ànim de lucre, per tant no hi ha la possibilitat de realitzar transaccions
econòmiques (compravenda directa de les obres). Si qualsevol persona estiguera interessada a
adquirir alguna obra de les exposades, se li posarà en contacte amb l'expositor/a.
La Casa de Cultura disposa d'un sistema d'alarma antirobatòria i de personal de consergeria, no
obstant, no es farà responsable del deterioració, ni de la possible sostracció de les obres
exposades en la sala. Si l'expositor/a ho desitja pot fer, pel seu compte, un assegurança a tot risc.
No es podrà fer, sense consultar prèviament, instal·lacions que comporten grans alteracions de la
sala, com pintar sobre parets, fer forats, penjar peces del sostre, etc.
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