
 
 

 

 
CONVOCATÒRIA V EXPOSICIÓ COL·LECTIVA 

“HISTÒRIES DE JOGUETS” 
 

PRESENTACIÓ: 
El Museu Valencià del Joguet d’Ibi en col·laboració amb l’Associació Cultural “Engafat” i amb 
el suport de l’Ajuntament d’Ibi, organitzen la 5a convocatòria per a la exposició col·lectiva 
HISTÒRIES DE JOGUETS. 
 
Es tracta d’una convocatòria oberta a creadors de qualsevol àmbit artístic amb l’objectiu 
d’oferir una visió artística dels joguets, la fabricació dels quals va ser la principal ocupació de 
les gents de la zona de la Foia de Castalla durant molts anys. Amb les obres presentades es 
realitzarà una exposició temporal en el Museu del Joguet que s’obrirà al públic el dia 16 de 
juliol i es podrá visitar fins a setembre de 2021. La celebració d’una inauguració oficial 
dependrà de la situació en què ens trobem en aqueixes dates. 
 Amb totes les obres presentades s’editarà un catàleg. 
 
DESTINATARIS:  
La convocatòria està dirigida a artistes tant profesionals com aficionats, estudiants… majors 
de 18 anys. 
 
BASES:  
Els participants s'inspiraran en un joguet infantil o aspecte relacionat amb la seua producció, 
fabricat preferentment a la Vall del Joguet (Ibi, Tibi, Castalla, Onil i Biar) 
La tècnica i el suport seran completament lliures, comprenent tècniques plàstiques, visuals, 
audiovisuals, escèniques i musicals. 
 
Les obres no podran excedir de les següents mesures i en el cas de videoart, s'adaptaran als 
següents formats: 
 
• Quadres, fotografies: 100 x 100 cm. 
• Escultures, obres tridimensionals: 180 x 90 x 90 cm. (alt x ample x profunditat) 
 
Les obres de videoart es presentaran en format AVI o MP4 
 
INSCRIPCIONS: 
Els interessats a participar han d'enviar les seues dades, abans del 15 de abril al correu 
info@museojuguete.com 
 
• Nom i cognoms. 
• DNI 
• Adreça 
• E-mail 
• Telèfon 
 

 



Fins al 10 de juny s'haurà d'enviar un dossier de l'obra i fotografia (o captura de pantalla en 
el cas de les obres de videoart) perquè siga inclosa en el catàleg. 
 
Per favor, envieu TOTES les dades que es demanen per a a poder expedir en el seu moment 
els certificats de participació. En cas de participar diverses persones en un mateix projecte, 
serà necessari incloure les dades de cadascuna d'elles. 
 
LLIURAMENT D'OBRES: 
 
Les obres s'entregaran en el Museu del Joguet d'Ibi abans del 15 de juny. 
 
En el cas que els ajuntaments de la zona mostren interés per aquesta, els artistes 
participants es comprometen a cedir les obres per a la seua itinerància. 
 
El museu podrà fer ús de les imatges de les obres per a la promoció de “Històries de Joguets” 
en qualsevol de les seues edicions. 
 
La participació en la convocatòria suposa l'acceptació de les bases. 
L'organització es reserva la facultat de rebutjar les obres que considere que no s'adeqüen a 
les bases. 
 

 
 
Recordatori de dates: 

• Inscripció fins al 15 d'abril. 

• Dossier i imatge de l'obra fins al 10 de juny. 

• Lliurament de l'obra fins al 15 de juny. 

• Inauguració 16 de juliol. 
 

 
 
+info dirigir-se al Museu Valencià del Joguet a través del correu electrònic:   
info@museojuguete.com o bé al telèfon 96 655 0226 

 
 
En compliment de la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, els 
informem que les dades personals que ens faciliten seran incorporats a un fitxer del Museu 
Valencià del Joguet d'Ibi a fi de gestionar la seua inscripció i proporcionar informació sobre 
activitats del Museu. Així mateix, li informem que poden exercitar en qualsevol moment els 
drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les seues dades, dirigint-se al correu 
electrònic info@museojuguete.com  o enviant una carta a la nostra direcció: Glorieta Nicolás 
Payá Jover, 1. 03440. Ibi 
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