Fundación
Ernesto Ventós
II Premi Internacional
NASEVO

Bases generals
de participació
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Participants
Podran presentar projectes artistes o estudiants d’art d’edat no superior a 35 anys en el
moment de la publicació d’aquestes Bases.
La convocatòria està oberta a nivell internacional.
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Tema
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Tècnica
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Entrega
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Premis
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Condicions

L’obra premiada estarà dotada amb 1.500 € + una obra seriada de Nasevo.

Les obres han de ser originals, específiques i inèdites. No s’admetran en aquesta
convocatòria aquells treballs que hagin estat premiats anteriorment.

El NAS i el sentit de l’olfacte.
Els autors de les obres seleccionades cediran, mitjançant un conveni, els drets de
comunicació pública durant el període d’exposició de l’obra i els drets de difusió amb
la finalitat promocional a la Fundación Ernesto Ventós, Maridatge dels Sentits,
Barcelona Fashion Week, Ca l’Antiga, LAB36 i a la Casa de Cultura de l’Ajuntament del
Masnou, incloent la difusió a través de les pàgines web i xarxes socials de les
esmentades entitats.

La tècnica a utilitzada ha de ser el collage. Dimensions màximes 100 x 100 cm.

Dates d’entrega: del 15 al 30 d’abril 2020.
Caldrà presentar la peça acompanyada d’una breu sinopsi sobre la seva creació i el
Currículum Vitae de l’autor.
Caldrà enviar o entregar l’obra l’adreça següent: c/. Gósol, 14, baix, 08017 Barcelona.
Horaris: matins de 10h a 12h – tardes de 15h a 17h.
Si l’obra s’envia, les corresponents despeses van a càrrec del concursant.

Jurat
NASEVO, creador de fragàncies i d’arts plàstiques (vot decisiu).
Cristina Sampere, directora Fundació Setba
Mariàngels Pérez Latorre. Presidenta de l'Associació Ca l'Antiga (Teià)
Irene Gisbert, responsable del Maridatge dels Sentits (Teià)
Gina Ventós, directora Fundación Ernesto Ventós
Cristina Agàpito, direcció i conservació colección olorVISUAL
Sonia Hernández, escriptora i periodista especialitzada en art.
Chus Roig, directora de Galeria Senda/Lab36

Criteris de valoració
Les obres seran valorades pel jurat en funció dels següents criteris:
• L’adequació als objectius de la Fundació.
• El valor artístic i cultural de les obres presentades.
• Impacte de l’obra i l’adequació als requisits (tema i tècnica) de la convocatòria.
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Selecció de les obres finalistes
El comitè d’organització i el jurat efectuaran una selecció inicial entre totes les obres rebudes.
El jurat es reunirà el dilluns, 4 de maig per deliberar; el seu veredicte serà inapel·lable. El jurat
tindrà la potestat de declarar el premi desert si així ho considera oportú.
La peça premiada serà propietat de la Fundación Ernesto Ventós i podrà ser exposada en
qualsevol dels seus espais i dels altres espais en conveni amb la Fundació.
Les obres seleccionades s'exposaran a Ca l'Antiga en el marc del Maridatge dels Sentits a
Teià, a la Casa de Cultura de l’Ajuntament del Masnou i a LAB36 (Barcelona).
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Devolucions
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Calendari

Les obres presentades es podran recollir entre el 5 i el 30 d’octubre de 2020.
Si la devolució de l’obra comporta despeses d’enviament, aquestes aniran a càrrec del
concursant.
Totes aquelles que no hagin estat retirades quedaran a la lliure disposició de l’organització.

Maig 2020
15: inici de l’exposició de les obres seleccionades a Ca l’Antiga (Teià)
22 al 24: Maridatge dels Sentits (Teià)
22: lliurament del Premi Nasevo a Ca l’Antiga (Teià)
Juny 2020
2 al 21: itinerància de l’exposició de les obres seleccionades, a la Casa de Cultura de
l’Ajuntament del Masnou
Setembre 2020
1a quinzena de setembre: itinerància de l’exposició de les obres seleccionades, a
l’espai de LAB36 (Barcelona). Estarà acompanyat d’una experiència olfactiva.

Per qualsevol consulta adreceu-vos sisplau a: fev@fundacionernestoventos.org

Col·laboradors:

Teià 2020

c/ Gósol, nº 14, baix
08017 BARCELONA

