
Exposició Shadi Ghadirian. Com tots els dies:
Centre del Carme, 8 febrer – 1 abril 2018

Concepte / Concepto Cost / Coste

Comissariat / Comisariado 3.000 €

Honoraris artsta / Honorarios artsta 3.700 €

Drets d’exhibició d’obra / Derechos de exhibición 
de obra 2.300 €

Drets d’exhibició de video / Derechos de 
exhibición de video 2.000 €

Muntatge / Montaje 2.662 €

Ajust il·luminació / Ajuste iluminación 132,52€

Assegurances / Seguro 106,15 €

Coordinació disseny e imatge / Coordinación 
diseño e imagen 1.000 €

Rotulació i pancartes / Rotulación y pancartas 1.079,32 €

Condicionament sala/ Acondicionamiento sala 314,60 €

Disseny cataleg / Diseño catálogo 1.331 €

Impressió fullet / Impresión folleto 384,66 €

Impressió catàleg / Impresión catálogo 691,26 €

Dietes / Dietas 274,38 €

Allotjament i viatges / Alojamiento y viajes
635,55

Total cost exposició /
Total coste exposición

19.611,44 €

Amb l’objecte de garantr la transparència i el dret a la informació pública, segons la Llei 2/2015, de 2 d’abril de la
Generalitat,  de Transparència,  Bon Govern i  Partcipació  Ciutadana  de la Comunitat  Valenciana,  el  Consorci  de
Museus  de  la  Comunitat  Valenciana  establix  com  a  prioritat  l’aplicació  del  codi  de  bon  govern  i  accés  a  la
información.  La  exposición  Shadi  Ghadirian.  Com  tots  els  dies es  un  projecte  del  Consorci  de  Museus  de  la
Comunitat Valenciana.

Con el objeto de garantiar la transparencia y el derecho a la información pública, según la LEY 2/2015, de 2 de abril,
de la  Generalitat,  de  Transparencia,  Buen Gobierno y Partcipación  Ciudadana  de la  Comunitat  Valenciana,  el  
Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana establece como prioridad la aplicación del código de buen gobierno
y acceso a la información. La exposición Shadi Ghadirian. Com tots els dies  es un proyecto del Consorci de Museus 
de la Comunitat Valenciana.
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