ESPRESSJONI TA’ INTERESS (ETI) GĦAL SOTTOMISSJONI (SELF) TA’ RITRATTI / PITTURI /
XOGĦOLIJIET TA’ L-ARTI FI HDAN ID-DIPARTIMENT TAS-SAJD U AKKWAKULTURA (DFA)

1. Informazzjoni dwar ir-Reġistru tal-Bastimenti tas-Sajd.
1.1 Ir-Reġistru tal-Bastimenti tas-Sajd (FVR) huwa sezzjoni fi ħdan id-Dipartiment tas-Sajd u lAkwakultura (DFA) li huwa responsabbli għar-reġistru tal-flotta Maltija ta’ bastimenti tas-sajd li jaqgħu
fil kategoriji tal-bastimenti tas-sajd kemm professjonali kif ukoll dik rikreattiva. Ir-Reġistru talBastimenti tas-Sajd jopera skond il-liġi S.L. 425.07 u l-leġiżlazzjoni Ewropeja. Bi ħsiebu fl-impatt
ekonomiku u ambjentali, ir-Reġistru għal Bastimenti tas-Sajd huwa responsabbli ukoll għal
awtoriżżazzjonijiet ta’ permessi tas-sajd speċifiċi.
2. Skop, Servizz u Tul ta’ Żmien.
2.1 L-iskop ta’ dan il-ETI huwa biex joħloq opportunita’ għal artisti u fotografi sabiex itellgħu
xogħolijiet tagħhom għal wirja matul l-AGRIFAIR li ser issir ġewwa l-MFCC ġewwa Ta’ Qali bejn nhar ilĠimgħa, l-20 ta’ Mejju, 2022, u l-Ħadd, 22 ta’ Mejju 2022.
Il-għan ta’ dan il-ETI huwa biex numru akbar ta’ nies iżuru l-fiera, waqt li tinħoloq pjattaforma fejn
artisti lokali jkunu jistgħu jesebixxu xogħolhom għal wirja.
L-ispazju li ser ikun iddedikat għal dawn ix-xogħlijiet kreattivi titkejjel tmien (8) metri, b’erbgħa (4)
metri. Hawn mehmuż, wieħed jista jsib pjanta ta’ kif ser jitqassam dan l-ispazju. Kull pannela ser
tintuża biex jittellgħu diversi xogħlijiet tal-arti.
2.2 L-ispejjeż tal-wirja, inkluż l-ispejjeż tal-pannelli, twapet, dwal, u sistemi ta’ nstallizzjoni ser ikunu
għar-responsabilita’ tad-DFA. Ix-xogħolijiet tal-arti ser jiġu mislufa b’xejn mill-Artisti, bi ftehim.
2.3 L-għażla ta’ liema xogħlijiet ser jintużaw waqt l-AGRIFAIR ser jgħaddu mill-iskrutinju tad-DFA.
Minħabba nuqqas ta’ spazju d-DFA tirriserva d-driitt li tirrifjuta kwalunkwe xogħol ta’ l-arti li tiġi offruta
ma’ din il-ETI. L-iskrutinju tax-xogħolijiet ser isir abbażi tal-ħiliet, teknika u konformita’ malispeċifikazzjonijiet maħruġa mid-DFA.
2.4 Dawk l-artisti li jintagħżlu sabiex itellgħu xogħolhom għal wirja ikunu jistgħu jħallu l-business cards
tagħhom fl-inħawi ġewwa l-stand tal-FVR.
2.5

L-istand tal-FVR ser jikkonsisti minn ħames (5) pannelli (fejn kull waħda titkejjel 95cm wiesgħa,
b’240cm għoli). Il-pannelli kollha ser ikun miksija b’materjal iswed matt u t-tapit ser ikun ta’ lewn blu
skur. L-għamara fuq l-istand ser ikunu ta’ lewn iswed.
i.

Ritratti li jistgħu jintwerew fuq pannella waħda (i.e. li titkejjel 95cm x 240cm) għandu
jkollhom qies ta’ 70cm b’70cm u mmuntati preferibbilment fuq
PVC
foam/mountboards u mingħajr inkwatru. Pitturi (qisien differenti huma aċċettabbli)
jistgħu ikunu b’inkwatru jew mingħajr inkwatru, iżda huwa rrakkomandat li l-qisien
ma jaqbżux is-70cm. Hemm għaxar (10) spazji disponibbli għal dan it-tip ta’ wirjiet.

ii.

Ritratt panoramiku jista jintwera fl-isfond li jitkejjel 300cm x 240cm. Dan l-isfond ser
ikun fuq wara, f’nofs l-istand. Wieħed jista wkoll jagħżel li joħloq veduta panoramika
magħmul minn sitt (6) ritratti imqiegħda ħdejn xulxin . Id-DFA lest li jikkunsidra
kwalunkwe proposti.

2.6 Il-wirjiet iridu jiġu pprovduti ġurnata qabel ma tiftaħ il-fiera, jew skond ma jiġi miftiehem ma’
koordinatur responsabbli.

3. Responsabbiltajiet.
3.1 L-artisti li jintgħażlu biex itellgħu x-xogħolijiet tagħhom għal wirja jridu jattendu laqgħa mal-uffiċjal
inkarigat minn naħa tal-FVR, sabiex jiġi miftiehma xi dettalji oħra.
3.2 Min jintgħażel biex itella’ x-xogħolijiet għal wirja, huwa responsabbli biex iwassal l-wirjiet tiegħu
qabel ma tibda l-wirja; u biex jiġbor ix-xogħolijiet tiegħu wara li tispiċċa l-wirja. Waqt li d-DFA huwa
responsabbli għall-installazzjoni ta’ l-stand, minn naħa l-oħra d-DFA ma tistax titqies bħala
responsabbli biex jitwasslu ix-xogħolijiet lejn jew lil hinn mill-istand tal-FVR u l-anqas ma tieħu
responsabiltà għal telf, serq, jew ħsarat li jistgħu jiġu ikkaġunati matul il-wirja.
3.3 Is-sidien tax-xogħolijiet li jintwerew għal wirja huma mħeġġa sabiex jinxurjaw ħwejjiġhom kontra
telf, serq, jew ħsarat li jistgħu jiġu kkaġġunati matul dak iż-żmien meta x-xogħolijiet jiġu mislufa lidDFA.
3.4 Is-sidien tax-xogħolijiet huwa mistiedna jżuru l-istand tal-FVR matul l-AGRIFAIR u jkunu jistgħu
jagħmlu ċertu ammont ta’ ħin fuq l-istand skond kif jiġi miftiehem bil-quddiem mal-uffiċċjal tad-DFA.
4. Ħlas ta’ Kumpens.
4.1 M’hu ser isir l-ebda forma ta’ kumpens. Din ETI qed toħloq opportunita’ fejn pitturi u fotografi
jistgħu jesponu t-talenti u x-xogħolijiet tagħhom lil pubbliku mingħajr l-ebda forma ta’ kumpens
lilhom.
5. Talbiet għal kjarifiki.
5.1 Min hu nteressat li jieħu sehem f’din il-wirja, huwa mitlub li jibgħat kjarifiki lid-DFA fuq l-email
infofisheries.mafa@gov.mt jew billi ċċemplu fuq 22926800 jew 22926807.
6. Mod kif jintlaqgħu l-offerti
6.1 Dawk li huma nteressati li jieħdu sehem għandhom jibgħatu talba bil-miktub fejn qed jesprimu linteress li jieħdu sehem f’din il-wirja billi jibgħatu email lil infofisheries.mafa@gov.mt mhux aktar tard
minn nhar il-Erbgħa, l-4 ta’ Mejju, 2022.
Huwa mportanti ħafna li din il-korrispondenza tiġi indirizzata lill-AGRIFAIR Exhibition – FVR Stand.
6.2 Wara li tintbagħat l-offerta, il-konkorrenti kollha ser jirċievu stedina sabiex niltaqgħu u niddiskutu
x-xogħolijiet li qed jiġu proposti. Minn din il-laqgħa, id-DFA ser ikollu bażi sabiex jikkonkludi liema
xogħolijiet għandhom jieħdu sehem fil-wirja.
7. Skeda
Wirjiet jitwasslu qabel il-wirja

il-Ħamis, 19 ta’ Mejju, 2022

Ġranet tal-wirja:

Il-Ġimgħa, 20ta’ Mejju, 2022
Is-Sibt, 21 ta’ Mejju, 2022
Il-Ħadd, 22 ta’ Mejju, 2022

8. Kif ser jintgħażlu l-werreja
8.1 Min jintgħażel għal din il-EOI, irid ikun wera li hu f’posizzjoni li jilħaq il-kriterji mitluba mid-DFA.

Kriterji li fuqhom ser issir l-għażla:
Suġġett:
8.1.1 Il-pitturi / ritratti għandhom jinkludu bastimenti tas-sajd li huma rreġistrati mal-flotta
ta’ bastimenti li jeżistu fir-reġistru tal-FVR, jiġifieri bastimenti tas-sajd li n-numru tarreġistrazzjoni tagħhom jibda bin-numri MFA, MFB u MFC.
Dawn il-marki fuq id-dgħajjes jew bastimenti jridu jkunu viżibbli fil-pitturi / ritratti.
8.1.2 Pitturi jew ritratti jistgħu jinkludu xenarji meħudin ġewwa jew ‘l barra mill- portijiet.
8.1.3 Kwalunkwe tip ta’ medium jew teknika tista tiġi wżata.
8.1.4 Xogħol kreattiv jitqies favur il-werrej.

8.2 Dawk interessati għandhom jibgħatu links għal websites u evidenza fuq il-kwalita’ ta’ xogħolhom.
8.3 Id-DFA jirriserva d-dritt li jirrifjuta kwalunkwe offerta’, inkluż l-aktar waħda vantaġġuża.
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