
Convocatòria per donar suport a la creació dels sectors de les arts escèniques, la 
música, la literatura, el còmic i la il·lustració, les arts visuals i l’audiovisual de les Illes 
Balears

Arts visuals – Fitxa resum del projecte  

1. Dades del / de la persona sol·licitant

Nom i llinatges

DNI/NIE/Passaport

 Autoria única.
 Coautoria.

2. Se presenta a:

 Creació de projectes d’arts plàstiques.

 Creació de projectes de fotografia o vídeo.

3. Dades del projecte

Títol del projecte:

Resum breu del projecte:
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4. Acreditació de requisits mínims:

Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions a la creació en l'àmbit de les arts 
plàstiques, les persones sol·licitants han d'acreditar, com a mínim, una exposició individual o tres 
exposicions col·lectives en un espai de difusió d'art contemporani (museu, centre d'art, sala 
d'exposició) o bé que la seva obra ha estat objecte d'una publicació monogràfica. En el còmput de 
les publicacions no es tenen en compte les autoedicions.

En el cas de fotografia i vídeo, les persones sol·licitants han d'acreditar, com a mínim, un projecte 
individual d'exposició o publicació a un espai o plataforma de difusió especialitzats o bé la 
participació en tres projectes d'exposició o publicació col·lectius a espais o plataformes de difusió 
especialitzats. En el còmput de les publicacions no es tenen en compte les autoedicions. 

 Projectes individuals (indicar títol, any i equipament):

Enllaços web que documentin els projectes:

 Projectes col·lectius (indicar títol, any i equipament):

Enllaços web que documentin els projectes:

5. Documentació que es presenta amb la sol·licitud:

 Trajectòria artística i professional.
 Sinopsi de l’avantprojecte.
 En cas de coautoria, acord entre les parts.
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