CONSULTA PER A L’ACTUALITZACIÓ DEL FONS D’OBRES D’ART
CONTEMPORANI DE LA CIUTAT DE PALMA
PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
L’Ajuntament de Palma és titular d’un fons artístic integrat per prop de dues mil obres
d’art, moltes de les quals són representatives del panorama artístic local. Una part del
fons d’art contemporani prové del Premi Ciutat de Palma d’Arts Visuals, que se celebra
cada any dins el context de les festes patronals de Sant Sebastià. En aquest cas, és el
jurat dels Premis Ciutat de Palma el responsable de la selecció. Per altra banda, el
1999, a través del Projecte Escultura Pública, duit a terme entre el Consorci Mirall
Palma Centre i la Fundació Universíada, es varen adquirir diverses obres d’art,
mitjançant un comissariat extern. La resta d’adquisicions han estat puntuals i
seleccionades per diferents persones (normalment per la direcció del Casal Solleric).
Cal afegir que la manca de disponibilitat pressupostària de les darreres dècades ha
propiciat una aturada en la compra d’obra d’art. Pel fet de no haver tingut una línia
clara d’adquisicions, el fons artístic municipal no sembla respondre a uns criteris
unitaris, per la qual cosa podria presentar mancances importants d’obres
representatives de les diferents propostes artístiques sorgides a Palma.
Davant aquesta possible realitat, l’Ajuntament de Palma té la voluntat que aquest fons
d’art contemporani esdevingui una col·lecció municipal coherent que reflecteixi les
tendències artístiques que s’han anat desenvolupant al municipi els darrers cinquanta
anys.
Per tot això, l’Ajuntament de Palma vol tenir coneixement de les obres d’art
contemporani produïdes per artistes vinculats estretament a la ciutat de Palma
disponibles al mercat i, si escau, fer-ne una selecció i iniciar el procés per a adquirir-les
amb la finalitat de donar coherència a la col·lecció municipal d’art contemporani. Per
aquest motiu convida a participar en la consulta artistes i galeries d’art que disposin
d’obra d’art representativa de les tendències artístiques contemporànies des del 1975
fins a l’actualitat.

1. Objecte
L’objecte d’aquesta consulta és obtenir informació d’obres d’art realitzades per artistes
nascuts o residents a Mallorca –en aquest cas amb vinculació amb el panorama artístic
local– produïdes durant el període comprès entre 1975 i 2020. Han de ser obres
representatives de les diferents tendències i moviments artístics contemporanis
disponibles al mercat.
2. Forma de participació en la consulta
Es poden presentar propostes d’obres d’art d’acord amb el següent:

a. Les galeries d’art amb plena capacitat d’obrar, que no estiguin incurses en cap
prohibició de contractar i que acreditin que la seva activitat professional o objecte
social és el comerç d’obres d’art. Les galeries només poden presentar obra dels
artistes que representen en la data d’inici d’aquesta consulta.

b. Els artistes que tenguin capacitat d’obrar, que no incorrin en cap prohibició de
contractar, que acreditin la seva activitat professional mitjançant la participació a
exposicions a espais privats o públics, en els circuits de les arts visuals.
Les propostes s’han d’enviar electrònicament utilitzant el formulari (annex 1) que pot
descarregar-se al web de Cultura de l’Ajuntament de Palma www.palmacultura.cat.
4. Documentació
Tota la documentació requerida a continuació i la informació de propostes ha de ser
presentada en dos documents PDF d’un màxim de 5 MB cada un, que han de ser
enviats a la següent adreça: cultura@palma.cat.
El primer PDF ha de contenir la documentació administrativa en aquest ordre:

 Formulari de la proposta correctament emplenat (nom complet, DNI/CIF, adreça
postal, telèfon i adreça electrònica). En el cas dels artistes no nascuts a Mallorca,
document que acrediti les seves activitats artístiques i llur relació amb Palma.

 Document acreditatiu de la titularitat de l’obra d’art o autorització de l’artista
representat.
El segon PDF ha de contenir la informació sobre l’artista i l’obra:

 Fitxa tècnica (títol, mides, tècnica, edició, elements que la componen, etc.) de cada
obra presentada.

 Una o diverses imatges de l’obra o, si s’escau, un enllaç a un vídeo.
 Un text explicatiu que permeti contextualitzar l’obra presentada.
 Breu currículum i dossier que acrediti la trajectòria de l’artista.
L’Administració pot requerir l’exhibició del document original de la documentació
presentada.
5. Termini de presentació de propostes
El termini per a la presentació de les ofertes serà de 15 dies naturals i començarà a
partir de l’endemà de la seva publicació al perfil del contractant de l’Ajuntament de
Palma.
6. Recull de propostes
Les propostes rebudes es publicaran al web de l’Ajuntament de Palma i es donaran
tres dies per a presentar-hi al·legacions o esmenar documentació.

