21X21
TRIENAL INTERNACIONAL DE GRAVAT
CONTEMPORANI

___
CONVOCATÒRIA PER A LA PRIMERA EDICIÓ AL FEBRER DE 2016, A BARCELONA.
L'objectiu és reunir i exhibir gravats d'art contemporani format 21x21, i contribuir al contacte i
l'intercanvi entre Graver Maintenant , la galeria El Catascopio, artistes, amants de l'art,
col·leccionistes i centres d'art.
Es seleccionaran un total de 100 artistes de gravat que presentin un treball en format de 21x21cm,
per a ser exposats en la mostra 21x21, al costat de 4 artistes convidats.
S'acceptaran totes les tècniques de gravat: fusta, linòleum, gravat, punta seca, aiguafort,
aiguatinta, manera negra, exceptuant la impressió digital.
Es formarà un jurat per triar els quatre artistes guanyadors entre els 100 artistes seleccionats, que
disposaran directament de 200cm de paret a la propera triennal del 2019. Els membres del jurat
representaran a la galeria El Catascopio, Graver Maintenant i, d'ara endavant, als guanyadors de
l'exposició anterior.
L'exposició es durà a terme a la galeria El Catascopio del 11 de febrer de 2016 al 3 d’abril de
2016.
La inauguració tindrà lloc el dia 11 de febrer de 2016 a les 19:30 hores.
Els formularis d'inscripció es poden descarregar des de la pàgina web de la galeria El Catascopio.

ORGANIZACIÓ:

___

Galeria El Catascopio

Graver Maintenant

C/ Margarit nº17
08004 Barcelona
Espanya
(+34) 93 173 78 32
www.elcatascopio.com

Graver Maintenant associació d'artistes
gravadors i amants de l'art creada per
promoure l'art del gravat Contemporani i
aquells que el creen.
www.gravermaintenant.com

Comissàries:
Rebeca Méndez, Brigitte Pazot.
Contacte:
21x21expo@gmail.com

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

___
PRIMERA FASE:
Selecció, fins al 15 de novembre.
___
Enviar per e-mail el formulari número 1 correctament emplenat i una imatge en jpg de 300 dpi
d'una obra original recent amb format 21x21cm a 21x21expo@gmail.com
Advertència: les mesures 21x21cm han de coincidir amb la grandària del paper.
Totes les tècniques de gravat són acceptades, excepte les imatges digitals.
El tema de la primera edició ès lliure.
Cada sol·licitant només pot presentar una obra.
Data límit de recepció de sol·licituds 15 de novembre 2015.
Els candidats rebran a finals de novembre, un correu electrònic de resposta.
El jurat té dret a seleccionar els artistes i el seu treball per mantenir la més alta qualitat
professional de l'exposició.

SEGONA FASE:
Enviament d'obra per correu postal, fins a l'1 de gener de 2016.
___
La quota de participació és de 30 euros,quantitat que cobreixi les despeses d'organització, difusió i
comunicació de l'exposició, l'emmarcat de l'obra, i devolució de les obres per correu ordinari en el
seus embalatges originals.
Els artistes també proporcionaran una estimació en Euros de les seves obres.
La obra presentada en la convocatòria serà la mateixa que s'enviï per l'exposició.
La Galeria no està obligada a rebre els treballs enviats per DHL, Fedex o un altre servei exprés.

Enviament
Enviar el formulari número 2 correctament emplenat al e-mail: 21x21expo@gmail.com
Enviar per correu l'obra per triplicat, juntament amb un sobre adequat per a la seva devolució
(amb la direcció a la qual he d’esser reenviada ja escrita).
Les obres han d'estar signades i numerades per l'artista.
En la part posterior de cada gravat i el seu embalatge, indicar nom de l'artista, títol de l'obra, preu i
el país.
Dues còpies estaran a la venda en la galeria El Catascopio i la tercera passarà a formar part del
fons de Graver Maintenant.
En les vendes de les obres es carregarà el 51%.
Els treballs seran enviats a "Galeria El Catascopio" sense emmarcar i sense muntar, proveït de la
declaració "Sense valor comercial".
Galeria El Catascopio
C/ Margarit nº17 local
08004 Barcelona
Espanya

Pagament
Per a les transferncies en euros:
A: Rebeca Méndez (El Catascopio)
Assumpte: (nom de l’artista)Exposició 21x21
Codi del banc (BIC): CASDESBBXXX
Comte Internacional No. (IBAN): ES32 3183 0800 8400 0122 1810

IMPORTANT:
Enviar comprovant de pagament per e-mail juntament amb el formulari número 2.

Devolució de obres
Les obres no venudes continuaran a la venda durant els 3 mesos següents a la data de clausura
de l'exposició. Finalitzat aquest període, les obres seran retornades.
Les obres s'enviaran en el sobre facilitat per l'artista.
La galeria El Catascopio no serà responsable per qualsevol pèrdua o dany a causa dels desastres
naturals.

Drets d'autor
La galeria El Catascopio i Graver Maintenant es reserven el dret de fotografiar i difondre les obres
per a finalitats relacionades amb l'esdeveniment.

IMPORTANT
La participació en la convocatòria implica l'acceptació de les bases de la mateixa.
El jurat es reserva el dret d'atorgar premis addicionals.
Els membres de la comissió es reserven el dret de no exhibir obres que no compleixin amb
les bases.
Les sol·licituds incompletes seran rebutjades.

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 1
Aquest formulari ha de ser enviat abans del 15 de novembre 2015 per correu electrònic a:
21x21expo@gmail.com
Adjuntar l'arxiu jpg amb resolució 300 dpi de la Imatge del gravat presentat.

Nom:..............................................................................................................................................
Cognom:.........................................................................................................................................
Direcció: ........................................................................................................................................
Població..............................................................................................................................................
Codi Postal: ...................................................................................................................................
Telèfon........................................................................................................................................
e-mail: ...........................................................................................................................................
Lloc web o blog: ........................................................................................................
Títol de l'obra: .............................................................................................................................
Tècnica:...............................................................................................................................................
Text de presentació de l'artista i la seua trajectòria (en 1000 caràcters):

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 2
Aquest formulari ha de ser enviat abans de l'1 de gener 2016.
Per e-mail a: 21x21expo@gmail.com
Adjuntar el comprovant de pagament/transferència bancària.
Per correu juntament amb l'obra a:
Galeria El Catascopio
c / Margarit nº17 local
08004 Barcelona
Espanya
JO, el/la sotasignada................................................................................................em compromet a
participar en l'exposició 21x21 en la galeria El Catascopio. He llegit els termes i accepte les
condicions. Autoritzo a l'associació Graver Maintenant i a la galeria El Catascopio a utilitzar les
fotografies que es realitzin, en tots els documents relacionats amb aquest esdeveniment sense
percebre drets d'autor.

Nom:..............................................................................................................................................
Cognom:.........................................................................................................................................
Direcció: ........................................................................................................................................
Població..............................................................................................................................................
Codi Postal: ...................................................................................................................................
Telèfon........................................................................................................................................
e-mail: .................................................................................................................................................
Lloc web o blog: ........................................................................................................
Títol de l'obra: .................................................................................................................................
Tècnica: ...............................................................................................................................................
Preu...................................................................................................................................................
Copia Nº 1 numeració:.......................................................................................................................
Copia Nº2 numeració:........................................................................................................................
Copia Nº3 numeració:........................................................................................................................
Data:
Nom complert i signatura:

