RINCÓN ARTÍSTICO
O Rincón artístico é unha plataforma e foro de expresión para artistas xoves e
colectivos de interese xuvenil, adicado a dar a coñecer distintos xeitos de creación
artística, que abranguen dende o debuxo ou a pintura ata fotografía, manualidades
ou traballos de obradoiros.
SERVIzOS
•
•
•
•

Un espazo físico onde poder expoñer
Elaboración de publicidade
Divulgación das mostras
Información sobre outras salas da cidade onde poder expoñer, así como
de actividades de interese.

COMPROMISOS COS XOVES

•

Exposicións: comprometémonos a realizar un mínimo de 15 exposicións
anuais, sempre que haixa demandas suficientes para elo.

•

Publicidade: elaboramos a publicidade correspondente a cada rolda de
exposicións, que engloba unha media de 6-8 exposicións. Esta publicidade
consiste nun cartel común (cunha tirada de 400 exemplares) no que figuran
os datos relevantes de cada exposición así como unha foto dunha das obras
de cada expositor.

•

Divulgación: enviamos publicidade a centros, institucións e organismos,
tanto públicos como privados, relacionados co mundo da arte e tamén a
aqueles lugares onde acuden xoves interesados por esta modalidade
cultural. Tamén nos comprometemos a enviar información ós medios de
comunicación para a súa difusión. Ó comezo de cada mostra enviamos unha
nota de prensa para a axenda local dos xornais (Faro de Vigo, Voz de Galicia
e Atlántico Diario) para ser publicadas mentres dure a exposición.

•

Información: facilitámovo-los enderezos doutras salas da cidade onde
poder expoñer, así como información de actividades que se están a levar a
cabo relacionadas coas vosas expresións artísticas.

•

Horarios: manteremos a sala aberta para visitas no seguinte horario: de
luns a venres de 09:30h a 14:00h e de 17:00h a 20:00h de luns a xoves.

O QUE ESPERAMOS DOS XOVES
•
•
•
•
•
•

Coidado e bo uso da sala, tanto cando montedes e desmontedes a exposición
como cando a visitedes.
Cando remate a vosa exposición, colocade todo no seu respectivo lugar e
deixádea como a atopastes.
Se considerades que hai lugares onde debería colocarse a publicidade e que
nós non cubrimos, facédella chegar.
Respeta-las datas marcadas tanto para a exposición como para a súa
montaxe e desmontaxe.
Se tendes algunha suxerencia que facernos, non o dubidedes;
axudarédesnos a mellora-lo servizo.
Se dispodes dalgunha información que consideredes de interese facédenola
saber para poder compartila con outros xoves.

COMO ACCEDER

•

Para poder expoñer nesta sala tendes que cubrir unha ficha de solicitude
que podedes atopar no Punto Xove ( r/ López de Neira, 27 ) . Sería tamén
recomendable que adxuntárades o voso currículum e unha fotografía
dalgunha das obras que desexades expoñer.

•

Se tendes algunha dúbida, poñédevos en contacto connosco:

Horarios de información:
De luns a venres: de 09:30h a 14:00h
De luns a xoves: de 17:00h a 20:00h

Punto Xove
R/ López de Neira, 27
36202 Vigo
Tlfno.: 986.223004
puntoxove@vigo.org
www.xuventudevigo.org

