CONCURSO-EXPOSICIÓN CERVEXA MAHOU 2019
Sede exposición: La Base. A Coruña.

BASES:
1.- Proxecto fotográfico co tema: “GENERAZIÓN Z”
2.- Con finalidade expositiva no edificio La Base (Praza de San Andrés, 1, 15003 A Coruña)
3.- Poderá presentarse só alumnado da EASD Pablo Picasso.
4.- Os traballos serán presentados aos profesores encargados da súa supervisión, que deberán observar
se os mesmos adecúanse ás bases do concurso. O prazo máximo para a súa presentación será o 29 de
Marzo de 2019.
5.- Os profesores encargados da supervisión e recollida son:
Concepción Salgado,
Bernardo Villanueva,
Gonzalo Varela e
Esperanza Merino.
6.- Do total de proxectos presentados realizarase unha selección definitiva que non excederá de 10.
7.- A impresión dos traballos seleccionados no seu tamaño definitivo correrá a cargo do orzamento da
Escola.
8.- O proxecto non ten un mínimo ou máximo de imaxes pero todas deberán ir montadas nun mesmo
documento coas seguintes medidas: 80cm de ancho x 140 cm de alto. Pode introducirse texto e deixar os
espazos baleiros que se consideren oportunos.
11.- Para a fase de selección non será necesario presentar as imaxes na súa montaxe e tamaño
definitivo, pero deberán axustarse ás seguintes premisas:
11.1.- Nun A4: título e subtítulo se é o caso. Nome e Apelidos. Teléfono de contacto. Estudos da
EASD Pablo Picasso no que está matriculado. Breve idea central.
11.2.- Impresión nun A3 dunha maqueta en formato proporcional.
11.3.- Presentarase un arquivo dixital axustado PSD, TIFF ou JPEG do tamaño de 80cm de ancho
x140cm de alto de 300 ppp. Adobe RGB.
12.- De entre todos os traballos expostos seleccionarase un por votación popular, que recibirá un premio
de 1.000 Euros.
13.- O xurado seleccionador poderá acordar que todos ou algún dos paneis impresos queden a disposición
da EASD para a súa exposición.
A Coruña , 7 de marzo de 2019.

