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Este novo espazo, destinado á creatividade e ao coñecemento,  
acolle catro institucións culturais:  

MUSEO CENTRO GAIÁS. A súa beleza e flexibilidade con-
vérteno no espazo perfecto para acoller exposicións de gran 
dimensión, eventos culturais e espectáculos de artes escénicas.  

BIBLIOTECA E ARQUIVO DE GALICIA. Preservan a memo-
ria bibliográfica e documental da comunidade e actúan como 
cabeceiras da rede pública de bibliotecas e arquivos. 

CENTRO DE EMPRENDEMENTO CREATIVO. Acolle 
a Axencia Galega de Industrias Culturais (AGADIC), que 
impulsa o tecido empresarial no sector cultural, un espazo de 
coworking, un viveiro de empresas e o espazo de crowdworking 
‘Galicia Open Future’.

CENTRO DE INNOVACIÓN CULTURAL (CINC). É sede da 
Fundación Cidade da Cultura e da Axencia para a Moderniza-
ción Tecnolóxica de Galicia, que aglutina os servizos tecnolóxi-
cos da Administración galega. 

A Cidade da Cultura preséntase como un punto de conexión de 
Galicia co resto do mundo e un motor para impulsar proxec-
tos culturais innovadores. Construída no cumio do Gaiás, un 
dos montes que rodean Santiago de Compostela, o arquitecto 
norteamericano Peter Eisenman deseñou esta “cidade” que 
semella xurdir da terra para erixirse como unha icona da 
Galicia contemporánea, dialogando coa Compostela milenaria, 
Patrimonio da Humanidade e destino do Camiño de Santiago. 
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GAIÁS – CIDADE DA CULTURA
VI ENCONTRO DE ARTISTAS NOVOS

A Cidade da Cultura de Galicia convértese por sexto ano 
consecutivo nun espazo de encontro no que creadores emer-
xentes terán a oportunidade de dar a coñecer os seus traballos 
e debater ao redor da arte contemporánea durante catro días 
de convivencia. Será no VI Encontro de Artistas Novos que se 
celebrará na Biblioteca e Arquivo de Galicia do 28 de agosto ao 
1 de setembro de 2016.

Coordinado por Rafael Doctor, o Encontro de Artistas Novos 
‘Cidade da Cultura’ busca favorecer a convivencia entre artistas 
emerxentes galegos e procedentes doutros lugares, ademais 
de poñer en contacto aos participantes con outros axentes do 
sector como críticos, comisarios ou art followers. Unha edición 
máis, o EAN traerá ao Gaiás artistas e creadores xa conso-
lidados como Alicia Martín, Lino Lago e Ruth Montiel para 
compartir as súas experiencias e reflexións ao redor da arte. 

Cada un dos participantes terá a posibilidade de realizar unha 
presentación pública centrada no seu traballo e proxecto 
creativo persoal, servindo de plataforma e escaparate das súas 
creacións. A maiores, a Cidade da Cultura abre a posibilidade 
de que algúns dos participantes sexan elixidos para realizar 
unha intervención artística nas Torres Hejduk do complexo 
(convocatoria exclusiva para os participantes no EAN, as bases 
explicaranse no transcurso do Encontro).

O VI Encontro de Artistas Novos conta cun total de 40 prazas 
ás que poden optar todos aqueles profesionais nados entre 1981 
e 1998 –ambos os dous anos inclusive-, estudantes e licencia-
dos en Belas Artes ou afíns e todos aqueles que demostren ter 
unha traxectoria ou proxecto artístico. Ademais, dez das co-
renta prazas dispoñibles están abertas a artistas maiores de 35 
anos, que deberán reunir os mesmos requisitos que os demais 
candidatos. Con esta proposta, o EAN busca formular un diá-
logo con artistas doutras xeracións nun proceso creativo aberto. 

A consecución dunha praza inclúe matrícula de inscrición, 
estanza en réxime de pensión completa, transportes diarios 
ata a Cidade da Cultura e desprazamentos ao CGAC, MAC da 
Coruña e Fundación Luís Seoane.
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PROGRAMA XORNADA BENVIDA

Domingo, 28 de agosto de 2016

16 a 20:30 h.  Recepción de alumnos
21:00 h.  Cea de Benvida

XORNADA I

Luns, 29 de agosto de 2016

09:00 h.  Almorzo
10:00 h.  Benvida e Percorrido pola Cidade da Cultura
 – María Pereira. Directora de Acción Cultural.
 – Rafael Doctor. Director VI Encontro de Artistas Novos.
12:00 h.  O autor e a súa obra. Alicia Martín
14:30 h.  Xantar
16:30 h.  Foro Aberto I
21:30 h.  Cea

XORNADA II

Martes, 30 de agosto de 2016

09:00 h.  Almorzo
10:00 h.  Foro Aberto II
14:30 h.  Xantar
16:30 h.  O autor e a súa obra. Lino Lago
18:30 h.  Visita ao CGAG 
21:30 h.  Cea

XORNADA III

Mércores, 31 de agosto de 2016

09:00 h.  Almorzo
10:00 h.  Foro Aberto III
14:30 h.  Xantar
16:30 h.  Viaxe á Coruña: visita ao MAC e á Fundación Luís Seone
21:30 h.  Cea

XORNADA IV

Xoves, 01 de setembro de 2016

10:00 h.  Almorzo
11:00 h.  O autor e a súa obra. Ruth Montiel
13:00 h.  Peche e entrega  de diplomas
13:30 h.  Inauguración do proxecto gañador da intervención 
 nas Torres Hejduk do V EAN.
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BIOGRAFÍAS / 
DIRECTOR

RAFAEL DOCTOR RONCERO

Historiador da arte, escritor e xestor cultural. En 1998 creou 
e dirixiu a revista Apartado 14.479 e comezou a colaborar en 
diferentes medios de comunicación de arte contemporánea. 
Desde 1993 ata 2000 estará a cargo da programación da sala 
de exposicións do Canal de Isabel II de Madrid onde comisaria 
varias exposicións de fotografía contemporánea e onde porá en 
marcha as Jornadas de Estudio de la Imagen da Comunidade de 
Madrid, que dirixirá nas súas primeiras sete edicións. 

En 1997 asumirá a creación e dirección do Espacio Uno do 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, onde 
estará ata 2001 comisariando unha vintena de exposicións. 
Ese mesmo ano no marco da Bienal de Venecia comisaria a 
exposición Ofelia y Ulises en torno á arte española contempo-
ránea, e comezará a ser o encargado da programación artística e 
didáctica da Casa de América de Madrid. 

Desde finais de 2002 ata principios de 2009 porá en marcha e 
dirixirá o MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla 
y León. 

Comisariou a Noche en Blanco de Madrid en 2009 e en 2010 a 
Noche de la Luna Llena de Segovia. 

Desde outubro de 2009 a outubro de 2010 foi director da Fun-
dación Santander 2016. 

Desde 2011 ata a actualidade dirixe anualmente en Santiago de 
Compostela o Encontro de Artistas Novos ‘Cidade da Cultura’.

En todos estes anos impartiu centos de conferencias e cursos 
en Centros de Cultura e Universidades de España, Europa e 
América e foi xurado dos premios máis importantes de arte 
nacionais, así como autor de numerosos textos para libros de 
arte e catálogos. 

En 2003 recibiu a Medalla do Mérito Civil do Ministerio de 
Asuntos Exteriores polo seu labor na expansión da cultura 
española. 

É autor da novela Masticar los tallos de las flores regaladas 
(Almuzara 2006) e La Tormenta de amor (2013) e dos libros 
Una historia (otra) de la fotografía (Taller de Arte, 2000) e 
Historias de la fotografía (Taller de Arte, 2002). 

En 2013 dirixiu a publicación Arte Español Contemporáneo. 
1992-2013 (La Fábrica), primeiro libro sobre historia da arte 
española deste período. 

Na actualidade, traballa como comisario independente, im-
parte cursos e obradoiros en diferentes institucións e é creador 
e director da editorial Los Doscientos, centrada en libros de 
artista e libros de historia da fotografía. Ademais, é fundador da 
plataforma Capital Animal desde a que se tenta aunar á cultura, 
a arte e o pensamento en torno á loita animalista.
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LINO LAGO

Lino Lago, licenciado en Belas Artes pola Universidad Com-
plutense de Madrid, reside desde hai varios anos en Vilnius 
(Lituania), onde leva a cabo a súa carreira artística. Expuxo de 
forma individual na Casa de Galicia en Madrid, na Galería Peda 
de Klaipeda (Lituania), na Galería Bredgade-Kunsthandel 
de Copenhague (Dinamarca), no Club Financiero de Vigo, na 
Galería C5 de Santiago de Compostela, así como na George 
Adams Gallery, unha das galerías máis prestixiosas de Nova 
York.

O artista redondelano tamén participou en varias exposicións 
colectivas, entre outras no Certame Arte Xoven Galega no 
Museo Municipal de Ourense, en Casa de Vacas do Parque do 
Retiro de Madrid, Galería Vartai de Vilnius (Lituania); Galería 
Bredgade Kunsthandel de Copenhague (Dinamarca), Museo 
Thyssen Bornemisza de Madrid e na Fundación Fran Daurel 
en Barcelona.

En 2015 inaugurou a exposición individual comisariada por 
Rafael Doctor, “Esto no es una pipa” no  MAC, Museo de Arte 
Contemporánea de A Coruña. 

Foi gañador en 2002 do “Kristoforas”, o Premio das Artes do 
Concello de Vilnius (Lituania). En 2007, recibiu unha Mención 
de Honra no Certame de pintura da “Fundación de las artes y 
los artistas” no Museo Thyssen Bornemisza de Madrid.

ALICIA MARTÍN

Alicia Martín (1964), a través da súa liña de traballos en torno 
á materialidade e o xesto forzado do libro, posicionouse como 
unha das artistas madrileñas máis internacionais da ultima 
década, atopando a súa obra nas coleccións do Museo Nacio-
nal Centro de Arte Reina Sofía (Madrid), MUSAC de León,  
Biblioteca de Alexandría (Exipto), Centro Galego de Arte 
Contemporánea (Santiago de Compostela), Patio Herreriano, 
Museo de Arte Contemporáneo Español (Valladolid), Instituto 
Valenciano de Arte Moderno, Caldic Collectie B.V, (Rotter-
dam) entre outros. 

Realizou exposicións individuais e intervencións nos últimos 
anos na bienal OpenArt 2015, Örebro (Suecia); Galería Galica, 
Milán (Italia); UMONS-Installation Urbaines/Capitalidade 
Europea de Cultura, 2015 Mons (Bélxica); Galeria Adora Cal-
vo (Salamanca); Museo Poldi Pezzoli (Milán); Museo de Arte 
di Catanzaro, Fondazione Musica per Roma (Italia); Central 
House of Artis de Moscú; Museo Meermanno da Haia; ou no 
CODA Museum en Apeldoorn (Holanda).

RUTH MONTIEL ARIAS

Ruth Montiel Arias (Palmeira, A Coruña. 1977) é graduada en 
Artes aplicadas pola Escola Superior de Artes Pablo Picasso da 
Coruña. Realizou o Máster de Fotografía Concepto e Creación, 
EFTI en Madrid e o Máster de Identidade Corporativa na 
Escuela Superior de Diseño Elisava, Barcelona. 

A súa obra foi exposta de forma individual e colectiva en diver-
sas institucións culturais como Kulturmodell en Passau (Ale-
maña), Museo de la Memoria en Arxentina, Antigua Capela 
da Beneficencia en Logroño, Cidade da Cultura en Santiago de 
Compostela, Sala de exposicións da Deputación de Lugo, Mu-
seo de Pontevedra, Centro Municipal de las Artes de Alcorcón, 
Centro Hispano Colombiano de Madrid e Matadero Madrid, 
e galerías nacionais como Galería Cero, Galería Liebre, La 
New Gallery ou Noestudio en Madrid, e internacionais como 
Moproo en Shangai.

O seu traballo foi seleccionado en distintos certámenes, bolsas 
e residencias artísticas como a bolsa do estranxeiro MAC 2016; 
Fotopres La Caixa 2015 (finalista); residencia artística MAC 
2015; Estudio abierto 2013; Movic, bolsa de mobilidade Reaj 
2012; Defest Matadero 2011 e I Encontro de Artistas Novos, 
2011. 

Realizou obradoiros e conferencias sobre a súa obra no Museo 
de Pontevedra, MAC da Coruña, Deputación de Lugo, Casa das 
Campás en Pontevedra, Sala de exposicións San José de Carac-
ciolos Alcalá de Henares, Facultade de Belas Artes da Universi-
dade Complutense de Madrid e Escuela Efti de Madrid. 

O activismo ambiental e animal é constante no seu traballo e 
forma de vida.

BIOGRAFÍAS / 
ARTISTAS
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GUILLERMO ESPINOSA

Guillermo Espinosa (La Laguna, Tenerife, 1975) é licenciado 
en Comunicación Audiovisual pola UCM. Xornalista cultural 
desde mediados dos noventa, foi redactor xefe das revistas 
Vanidad e Marie Claire e de programas de televisión para 
Localia e La Sexta. Colaborou con infinidade de publicacións, 
entre as que destacan El País Semanal, Número Homme, WAD 
Magazine, Shangay Xpress, Elle, InStyle, SModa, Mujer Hoy, 
Descubrir el Arte ou os xornais Diario 16 e La Gaceta de Cana-
rias.  Ocasionalmente colaborou en programas de radio como 
Hoy por Hoy (La Ser) ou en Onda Verde. 

Exerceu tamén de profesor de Xornalismo de Moda e Novos 
formatos de moda para o IED de Madrid e para algún Máster 
do CSDMM da Universidade Politécnica de Madrid. Tamén 
levou a cabo o labor de programador cinematográfico para 
festivais como Almería en Corto ou as feiras de arquitectura 
EME3 nas súas dúas primeiras edicións.

Debuta como comisario de arte na segunda edición de Casas 
y Calles (2005) vinculándose desde entón á xestión inde-
pendiente de marcado carácter underground e non profit. Foi 
cofundador xunto a Tolo Cañellas de “The Black Pillar”, un 
proxecto autofinanciado de site-specifics levado a cabo en 
Madrid con artistas nacionais e internacionais, desde Angelo 
Plessas a Sandra Gamarra ou Pepo Salazar, realizando 14 inter-
vencións efémeras.

De 2009 a 2013 comisaría regularmente Espacio Frágil, un 
escaparate para proxectos de site-specific ou pequeno formato 
con artistas nacionais en Madrid, onde leva a cabo máis de trin-
ta exposicións de proxectos individuais. En 2011 crea PAMM 
(Performing Art Mirror Madrid), un proxecto deslocalizado de 
difusión e apoio á performance, co que realizou por agora catro 
proxectos con distintos artistas. 

Foi tamén responsable das exposicións “Androméstico: mas-
culinidad y objeto” (2012) para La Fresh Gallery na segunda 
edición de Jugada a 3 Bandas, “News, events and friends: ho-
menaje a Walter Hopps”, en colaboración con Tania Pardo para 

La New Gallery (2013), e “Cabinet Color” e “Nothing Familiar” 
(2014) para o Art Center South Florida (Miami) no marco dun 
programa de residencias artísticas internacionais do AECID. 
En 2014 foi director artístico da feira JUSTMAD5. 

Desde 2015 é comisario asociado á feira Estampa Arte Con-
temporáneo, desenvolvendo para ela o programa curatorial 
MAPA. É tamén coordinador editorial do proxecto Los Dos-
cientos, de edición de libros de arte e fotografía, dirixido por 
Rafael Doctor. 

 

JAVIER DÍAZ-GUARDIOLA

Licenciado en Xornalismo pola Universidad Complutense de 
Madrid. Iniciouse profesionalmente na Axencia EFE e o diario 
ABC, así como en diferentes gabinetes de prensa. Colaborador 
de publicacións como Turia. Coautor do libro Madrid Creativa. 
Diccionario de 200 artistas imprescindibles que trabajan en la 
Comunidad de Madrid (CAM, 2007), así como autor de nume-
rosos textos para catálogos. 

Foi comisario de “Circuitos’08”, o programa de promoción de 
arte novo da Comunidade de Madrid, “En proceso: disculpen 
las molestias” (Galería Raquel Ponce, 2010), “Matar al mensa-
jero. Jóvenes artistas y medios de comunicación de masas” (Ga-
lería Fernando Pradilla, 2013), “Yoknapatawpha”, de Blanca 
Gracia, en Espacio Sin Título (2014-2015); o stand de ABC 
en ARCO’16; a colectiva “Sólo es sexo” (G. Fernando Pradilla, 
2016) e “Los piscolabis del Cuarto” (El Cuarto de Invitados, 
Madrid, 2016).

Na actualidade coordina as seccións de arte, arquitectura e 
deseño de ABC Cultural e o ABC de ARCO, a revista oficial da 
feira de arte contemporánea de Madrid. É autor do blog de arte 
contemporánea “Siete de un golpe“.

BIOGRAFÍAS / 
FOLLOWERS
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ÁNGEL CALVO ULLOA

É licenciado en Historia da Arte pola Universidade de Santiago 
de Compostela e máster en Arte Contemporánea: Creación e 
Investigación pola Universidad de Vigo.

Escribe para Dardo Magazine e A*deskCriticalThinking.

Entre 2012 e 2015 comisariou diversas mostras como Welcome 
to my loft no Centro Torrente Ballester de Ferrol (2012); Sssh! 
del silencio un lenguaje en la Galería Jose de la Fuente (Santan-
der) en 2013; Crise de Identidade na Fundación Granell (San-
tiago de Compostela); En el coche de San Fernando en SALÓN 
(Madrid); Sobre el muro en la galería L21 (Madrid) dentro do 
programa Jugada a 3 Bandas; Fugir para lado algum dentro 
do programa Expediçao no espazo Maus Hábitos (Porto); Del 
rombo al hexágono hay dos líneas, xunto con Tania Pardo, para 
a galería Rosa Santos (Valencia) e Tener que sentir, un proxecto 
comisariado xunto con Alfredo Aracil para o Antiguo Instituto 
Jovellanos (Xixón) e entre 2015 e 2016 desenvolveu no MAR-
CO (Vigo) o ciclo de intervencións INTERTEXTUAL. 

Foi premiado dentro do programa Inéditos 2014 por La Casa 
Encendida onde realizou a exposición Aprender a caer e foi 
premiado dentro da convocatoria de artes visuais de Can Felipa 
onde realizou a exposición Incluso un paisaje tranquilo… en 
2015.

Levou a cabo o proxecto de intervencións públicas Un disparo 
de advertencia (Lalín, Pontevedra) en 2011 ou o proxecto Diá-
logos Improbables (Lalín, Pontevedra) 2012-2013. 

NEREA UBIETO

Nerea Ubieto (Zaragoza, 1984) é Licenciada en Historia da 
Arte pola Universidad de Zaragoza. 

No 2008 trasládase a Madrid, onde reside actualmente, para 
realizar un Máster en Mercado da Arte e taxación no instituto 
IART de Madrid. O seu proxecto final de posgrao versa sobre o 
mercado do vídeo-arte. Completa a súa formación a distancia a 
través do Instituto de Estudios Críticos de México, diplomán-
dose en Xestión Curatorial e Crítica de Arte. 

No 2009 comeza a traballar na galería de fotografía Blanca 
Berlín como coordinadora de proxectos e comisaria. 

Entre as exposicións realizadas cabe destacar Tramas de Badri 
Lomsianidze, coordinada polo Ministerio de Cultura no Museo 
del Traje de Madrid no 2011 e New/Old Life dentro da iniciati-
va de Jugada a 3 bandas no 2012. 

Durante esta etapa, colabora paralelamente en diversos 
proxectos co comisario Alejandro Castellote, como por exem-
plo na exposición Encubrimientos no Instituto Cervantes para 
PhotoEspaña 2010; “Chambi/Castro Prieto” para o Centro 
de Arte Tomás y Valiente de Fuenlabrada (CEART) no 2011; 
a colección de PHotoBolsillo Latinoamericana de La Fábrica 
en 2011-2012 ou no libro La historia de España a través de sus 
fotografías da Fundación Mapfre en 2012.

Durante o 2013 foi coordinadora da sección de fotografía na 
feira de arte contemporánea SUMMA e comisariou a exposi-
ción de vídeo-arte Uneasy Pleasure en Matadero Madrid. 

Actualmente é xestora e comisaria do fondo privado Ars Fun-
dum e desenvolve o seu propio proxecto persoal.

BIOGRAFÍAS / 
FOLLOWERS
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BASES DA 
CONVOCATORIA

OBXECTO

O Departamento de Acción Cultural da Fundación Cidade da 
Cultura de Galicia convoca 40 prazas de balde para a partici-
pación no VI ENCONTRO DE ARTISTAS NOVOS «CI-
DADE DA CULTURA» que terá lugar na Cidade da Cultura 
de Galicia en Santiago de Compostela do 28 de agosto ao 1 de 
setembro de 2016.

CARACTERÍSTICAS

As 40 prazas terán 2 ámbitos de participación:

1.  Rexional, mediante o que se concederán un 50% das bolsas 
aos solicitantes nados  ou residentes na comunidade autónoma 
de Galicia.

2.  Nacional/Internacional, no que o 50% das bolsas serán 
concedidas aos solicitantes de procedencia tanto nacional 
como internacional.

Dentro do programa do VI ENCONTRO DE ARTISTAS 
NOVOS «CIDADE DA CULTURA terá lugar o Foro Aberto, 
no que todos os participantes estarán obrigados a amosar os 
seus traballos mediante unha curta presentación a modo de 
conferencia de 10 minutos para a que o participante aportará 
o seu propio material audiovisual debidamente preparado e 
presentado con antelación. As presentación realizaranse en es-
pañol, galego ou inglés, e en ningún caso a institución facilitará 
traducción simultánea.

DOTACIÓN

Os 40 participantes no VI ENCONTRO DE ARTISTAS 
NOVOS «CIDADE DA CULTURA», obterán unha dotación 
que inclúe:

1.  Matrícula de inscrición.

2.  Estanza en réxime de pensión completa desde o Domingo 
28 de agosto ata o xoves 1 de setembro de 2016.

3.  Transportes diarios ata a Cidade da Cultura de Galicia e ás 
diferentes institucións culturais que se visiten.

Durante o tempo de goce desta dotación, cada un dos seleccio-
nados estará cuberto por un seguro de enfermidade e acciden-
tes.

Os desprazamentos a Santiago de Compostela desde o lugar de 
residencia e posterior regreso, serán sufragados polos benefi-
ciarios.

CONDICIÓNS

Poderán presentarse todos aqueles profesionais nados entre 
1981 e 1998, ambos os dous anos inclusive.

Ata un máximo de 10 das 40 prazas estarán abertas a artistas 
maiores de 35 anos tanto do ámbito galego como do nacional e 
internacional.

A convocatoria é aberta e poderán incurrir a ela tanto estu-
dantes e licenciados en Belas Artes —e afíns—, como a todos 
aqueles que mediante a documentación presentada demostren 
ter unha traxectoria ou proxecto artístico.

Se a solicitude provén dun colectivo, aqueles dos seus membros 
que queiran ser beneficiarios dunha das prazas deberán reali-
zar solicitudes independentes.

DOCUMENTACIÓN

Para a obtención dunha das 40 prazas será condición non ter 
gozado dela en anteriores edicións do EAN.

O solicitante deberá presentar a documentación vía mail a 
continuación detallada:

1. Boletín de suscrición. O boletín poderá ser descargado en 
formato pdf na web.

2. Fotocopia do DNI ou Pasaporte.

3. Curriculum Vitae abreviado —máximo 1 folla—.

4. Dossier de presentación do traballo artístico en formato 
dixital —máximo 15 follas—

A documentación entregada non lle será devolta aos partici-
pantes.
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BASES DA 
CONVOCATORIA

PRAZO DE PRESENTACIÓN

O prazo de admisión de solicitudes e documentación finaliza ás 
15:00 horas do Venres 1 de xullo.

Non se aceptará documentación recibida con posterioridade a 
esta data. 

DECISIÓN E PUBLICACIÓN

O listado de admitidos será publicado no web   
www.cidadedacultura.gal o venres 22 de xullo de 2016.

FORMALIZACIÓN DE INSCRICIÓN

Os seleccionados deberán suscribir a súa aceptción vía correo 
electrónico indicando nome e apelidos e número de DNI ou 
pasaporte (segundo o aportado na solicitude) no enderezo 
encontro@cidadedacultura.org antes do 29 de xullo de 2016.

A ausencia desta confirmación será entendida pola organiza-
ción como de declinación por parte do solicitante e recorrerase 
ao listado de suplentes.

O listado definitivo de inscritos publicarase o 5 de agosto de 
2016.

GRAVACIÓN E DIFUSIÓN DE IMAXES

Os seleccionados que suscriban a súa aceptación estarán a 
aceptar a gravación e difusión a súa imaxe a través de medios en 
soporte papel ou dixital, así como das diferentes redes sociais 
das que a institución participe.

ACEPTACIÓN DAS BASES

A participación no VI Encontro de Artistas Novos supón a 
aceptación total destas bases. 

A institución resérvase o dereito de resolver, do xeito que consi-
dere oportuno, calquera situación non prevista nas mesmas.

MÁIS INFORMACIÓN

encontro@cidadedacultura.org
www.cidadedacultura.gal
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