
BASES CONCURS
0. Objectius & Jurat
Potenciar i difondre el talent creatiu en l’àmbit de 
la pintura són les bases d’aquest certamen, que cada 
dos anys esdevé una trobada de creadors emergents. 

Eduard Arranz-Bravo, 
artista i president de la Fundació Arranz-Bravo
Tom Carr, artista
Xavier Freixedas Valls, 
gestor cultural de l’Obra Social Caixa Penedès
Maria Josep Quinteiro, galeria Anquin’s/Artloft
Ricard Planas Camps, director revista bonart

1. Requeriments
Hi podran concórrer tots els artistes residents a 
Espanya i Andorra que tinguin de 18 a 35 anys 
(complerts o per complir al llarg de l’any 2011).
L’artista que vulgui participar en el concurs haurà 
de presentar un dossier en format pdf tancat amb 
la següent informació:

_ Butlleta d’inscripció
_ Còpia del DNI
_ Dossier amb treballs dels darrers 2 anys i amb        
   un  màxim de 10 obres seleccionades.
_ Nota biogràfica: estudis realitzats i exposicions 
   on ha participat.
_ Cada artista podrà presentar una sola obra a  
   concurs que ha creat en els darrers 12 mesos.
_ Tema i tècnica lliures.
_ La imatge de l’obra que l’artista presenta a  
   concurs ha de tenir una resolució de 300 dpi.
   La fotografia anirà amb la fitxa tècnica 
  (títol,  tècnica, suport, mides, any creació i preu).
_ Les obres no podran ser menors de 80x80 ni  
   més grans de 120×120 cm (mides sense marc). 
   Entre aquestes dimensions, qualsevol  
  superfície és vàlida. Les obres poden presentar-se 
  emmarcades amb un llistó que no superi els 3 cm 
  d’amplada o sense  emmarcar.
_ Si l’obra proposada resulta seleccionada serà la  
   que s’haurà d’enviar físicament a concurs.
_ La presentació de les obres implica la cessió  
   gratuïta a favor de l’organització dels seus drets  
   de reproducció.

El butlletí d’inscripció s’haurà de descarregar del 
web: www.concurspinturajove.com

2. Terminis presentació dossier
Els dossiers es podran presentar fins al dia 2 de 
desembre del 2011.
El pdf tancat s’ha d’enviar per correu electrònic 
concurspinturajove@gmail.com
En el cas que sigui impossible realitzar el pdf 
tancat, s’admetran de manera excepcional els 
dossiers en paper enviant-los a l’adreça:

Av. Dr. Vilaseca, 9-11 – 43202 Reus.
Tel. 977 31 27 59.
10.30 a 13.30 i de 17 a 20.30 h.

3. Preselecció
El jurat farà una preselecció entre els dossiers dels 
artistes que es presentin.
Es notificaràn els resultats abans del 19 de 
desembre del 2011.

4. Obres seleccionades
Les obres seleccionades s’hauran d’enviar 
físicament abans del 17 de gener del 2012 a

Av. Dr. Vilaseca, 9-11 – 43202 Reus.
Tel. 977 31 27 59.
10.30 a 13.30 i de 17 a 20.30 h.

Les obres s’hauran d’enviar correctament 
embalades. Les obres estan assegurades en la 
seva estada a la galeria i transport a l’exposició de 
Vilafranca del Penedès.
* Tant l’enviament com la devolució de les obres 
anirà a càrrec dels autors.

5. Premis
3 BEQUES OBRA SOCIAL CAIXA PENEDÈS
Atorgades per Obra Social Caixa Penedès amb una 
dotació de 2.000 euros cadascuna.
Obra Social Caixa Penedès escollirà entre els 
artistes becats una de les obres, que restarà en 
la seva propietat. L’autor d’aquesta obra tindrà 
l’oportunitat de fer una exposició monogràfica als 
espais de Caixa Penedès a Vilafranca i a l’espai 
Artloft de Reus.

1 BECA MARIA JOSEPA GINER – GALERIA 
ANQUIN’S / ARTLOFT
Atorgat per la galeria Anquin’s amb una dotació de 
1.000 euros.
L’obra de l’artista becat restarà en propietat de la 
galeria d’Art Anquin’s.

ACCÈSSIT REVISTA BONART
Un dels becats o seleccionats a l’exposició 
realitzarà la contraportada, dedicada a artistes 
emergents, de l’edició en paper de la revista bonart.
* Les beques estaran subjectes a les tributacions 
fiscals d’acord amb la legislació vigent.
* L’Obra Social Caixa Penedès i la galeria 
Anquin’s/Artloft es reserven el dret de realitzar 
l’exposició monogràfica en el moment que es 
consideri oportú.
* La decisió del jurat serà inapel·lable.

6. Lliurament premis
L’acte de lliurament de les beques es farà el 29 
de febrer del 2012 a l’espai d’art contemporani 
ARTLOFT/galeria Anquin’s.
7. Exposició / itinerància
De totes les obres seleccionades, el jurat n’escollirà 
un màxim de 20 per formar part d’una exposició 
col·lectiva sota el títol de 14è CONCURS 
PINTURA JOVE.

El 24 de gener del 2012 es comunicarà a tots els 
seleccionats si formen part de l’exposició i si han 
resultat becats.
Del 26 de gener al 29 de febrer del 2012 
l’exposició tindrà lloc a l’espai Artloft, propietat 
de la galeria Anquin’s  (c/ Campoamor, 2, Reus)

Del 8 de març al 8 d’abril del 2012, l’exposició 
itinerarà a l’Aula de Cultura de Caixa Penedès 
– Fòrum Berger Balaguer (Rambla Nostra 
   Senyora, 6, Vilafranca del Penedès)

L’organització del concurs es reserva el dret de 
realitzar altres itineràncies per Catalunya fins al 31 
de desembre del 2012.

8. Edició catàleg
Obra Social Caixa Penedès editarà un catàleg, 
amb el suport de bonart cultural, que inclourà 
les imatges de les obres seleccionades i un breu 
currículum dels artistes seleccionats en el 14è 
CONCURS PINTURA JOVE
Un cop finalitzades les exposicions itinerants, 
l’obra i diversos catàlegs estaràn a disposició dels 
artistes a l’Obra Social Caixa Penedès, a la galeria 
Anquin’s/Artloft i la revista bonart.

9. Difusió
La revista bonart, col·laboradora en l’organització 
del concurs, oferirà un espai monogràfic a la seva 
revista –mensualment en paper i en el seu diari en 
línia– per difondre els artistes becats i seleccionats 
en el concurs.
Així mateix, Obra Social Caixa Penedès i la galeria 
d’art Anquin’s/Artloft també faran un seguiment de 
la trajectòria dels artistes becats i contribuiran a la 
seva promoció.

10. Consideracions finals
Obra Social Caixa Penedès i la galeria d’art 
Anquin’s/Artloft es reserven el dret de fer 
modificacions en aquestes bases que puguin 
contribuir a millorar l’èxit de la convocatòria.
La participació en el concurs suposa l’acceptació de 
les seves bases i la renúncia a tota reclamació legal.
L’organització garanteix que les dades personals 
rebudes mitjançant el formulari d’inscripció seran 
tractades segons la legislació vigent d’acord amb la 
llei orgànica de protecció de dades.

14è concurspinturajove
beques obra social caixa penedès – galeria anquin’s / artloft

organitza

col·labora


