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L’A-FAD convoca els premis d’art i d’artesania contemporània, amb
l’objectiu d’estimular la recerca, la creació i l’excel·lència en el camp
dels oficis d’art. Els premis ARTFAD formen part de l’esdeveniment
FADfest, organitzat pel FAD, Foment de les Arts i del Disseny.
QUÈ ÉS EL FADFEST?
El FADfest és la gran cita anual dels sectors del disseny i la creativitat a Barcelona. A més de concentrar els premis més prestigiosos
d’Espanya en disseny gràfic, industrial, arquitectura, art, artesania
i moda, reuneix els millors projectes de l’any en una exposició imprescindible i organitza un complet programa de debats i accions
al voltant de l’art, la cultura i el disseny.

CONVOCATÒRIA
La convocatòria dels premis ARTFAD 2014 és d’àmbit nacional i internacional, i va adreçada a artistes visuals i artesans professionals de qualsevol disciplina, així com també
a estudiants.
INSCRIPCIÓ
S’enviarà el formulari d’inscripció degudament emplenat i
acompanyat del dossier (en dos formats: CD i imprès). Cal
abonar els drets corresponents en el moment de la inscripció (en efectiu a la nostra secretaria o efectuant un ingrés al
compte corrent de l’associació).
PRESENTACIÓ
Primera fase: Selecció
CATEGORIES
Professionals
Cada autor pot presentar fins a 5 obres, de temàtica i tècnica lliures.
Hauran d’enviar un dossier en format digital (CD) i imprès,
que inclogui:
— Currículum Vitae (document word).
— Fins a 5 imatges en suport digital (format JPG, 300 dpi,
mida 20x15 com a mínim) per a cada peça presentada.
— Una fitxa tècnica de cada peça on constin: títol, mides,
matèria, pes, tècnica i any.
— Una memòria conceptual (document word, sobre uns
3.500 caràcters).
Estudiants
Cada autor pot presentar fins a 5 obres, de temàtica i tècnica lliures.
— A més del dossier digital (CD) i imprès ja especificat,
caldrà acreditar la seva situació d’estudiant mitjançant
una fotocòpia de la matrícula.

El material especificat s’adreçarà a les oficines de l’A-FAD
(C/Badajoz, 175-177, 08018, Barcelona) fins al 25 d’abril de
2014.
Segona Fase: Premis
Entre tots els participants, el jurat seleccionarà uns 15 o 20
treballs per ser mostrats en una exposició conjunta a la seu
del FAD, edifici Disseny Hub Barcelona (Plaça de les Glòries
37, Barcelona), emmarcada dins de l’esdeveniment FADfest.
Entre totes aquestes peces, el jurat escollirà els guanyadors i
els finalistes de cada categoria. Aquesta tria es farà a porta
tancada, dues hores abans de la festa. El veredicte es farà
públic en la festa dels Premis ARTFAD, que tindrà lloc el dimarts dia 1 de juliol de 2014.
PREMIS
Tots els semifinalistes participaran en l’exposició dels Premis ARTFAD, integrada dins de la del FADfest, emplaçada
a la seu del FAD, edifici Disseny Hub Barcelona, des del 25
de juny fins al 30 de novembre de 2014. En l’exposició del
FADfest hi participaran els semifinalistes de tots els Premis
del FAD: ARTFAD, Laus, Delta, FAD d’Arquitectura, ADCE,
Moda FAD, City to City Barcelona i Sebastià Gasch.
Professionals: el jurat atorgarà un Premi ARTFAD d’Or i un
Premi ARTFAD de Plata.
Els guanyadors de l’ARTFAD, tant d’Or com de Plata, rebran
un guardó i la seva obra restarà exposada en la mostra conjunta del FADfest.
La peça del Guanyador ARTFAD d’Or estarà exposada durant quinze dies a la Galeria SENDA, un cop finalitzada l’exposició del FADfest.
Els guanyadors de l’ARTFAD, tant d’Or com de Plata, gaudiran d’una entrevista en una revista destacada del sector.

ArtFad
Estudiants: el jurat atorgarà un premi ARTFAD estudiant i
fins a tres mencions especials.
El guanyador de l’ARTFAD estudiant rebrà un guardó i la seva
obra restarà exposada en la mostra conjunta del FADfest.
La peça del Guanyador de l’ARTFAD estudiant estarà exposada durant quinze dies a la Galeria SENDA, un cop finalitzada l’exposició del FADfest.
El guanyador de l’ARTFAD estudiant gaudirà d’una entrevista en una revista destacada del sector.
Tots els semifinalistes rebran un diploma acreditatiu.
JURAT
El jurat seleccionador dels Premis ARTFAD 2014
estarà format per:
— Antoni Llena; artista plàstic
— Laura Tammen; Galeria SENDA
— Josep Corredor Matheos; crític d’art
— Martí Peran; comissari independent i teòric de l’art
— Magda Polo; doctora en filosofia de l’art i presidenta
de l’A-FAD
El veredicte del jurat serà inapel·lable.
PREU D’INSCRIPCIÓ
Socis A-FAD
Categoria professional: gratuït
Categoria estudiant: gratuït
Socis FAD i FAAOC
Categoria professional: 45 €
Categoria estudiant: 20 €
No Socis
Categoria professional: 60 €
Categoria estudiant: 25 €
Inscripcions abans del 4 d’abril de 2014:
10% de descompte.
Per abonar l’import de la inscripció, ho podeu fer en efectiu, a la secretaria de l’A-FAD, o efectuant un ingrés al següent compte corrent: Banc de Sabadell - 0081-0140-810001465851. Cal especificar, en el concepte de l’ingrés,
la paraula “ARTFAD” seguida del nom del participant.
Per a participants de fora d’Espanya:
I.B.A.N. ES35 0081 0140 8100 0146 5851 / BIC: BSABESBB.
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CONDICIONS IMPORTANTS
Els dossiers presentats per a la selecció no seran retornats,
sinó que passaran a l’arxiu documental de l’A-FAD.
Les despeses de transport de les peces aniran a càrrec dels
seus autors.
L’A-FAD es responsabilitzarà d’assegurar les peces mentre
estiguin en dipòsit als locals del FAD.
Després de la clausura de l’exposició, l’A-FAD notificarà als
autors els dies de recollida de les obres. L’A-FAD no es responsabilitzarà de les obres un cop acabat aquest termini.
Els seleccionats autoritzen l’A-FAD a difondre, per qualsevol
mitjà, la informació facilitada per l’autor, única i exclusivament si es tracta de la promoció professional dels guanyadors.
La participació a la convocatòria dels premis ARTFAD 2014
comporta la plena acceptació d’aquestes bases.
Per a qualsevol consulta podeu adreçar-vos a la secretaria
de l’A-FAD. El nostre horari d’atenció al públic és de dilluns a
divendres, de 10h a 14h.
Secretaria de l’A-FAD
T. 932 566 776 / 932 566 777
Centraleta FAD: 932 566 746
info@a-fad.org
www.a-fad.org
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Formulari / Formulario / Form
Nom i cognoms / Nombre y apellidos / Name and surname

Adreça / Dirección / Address

Codi postal / Código postal / ZIP code

Telèfon / Teléfono / Phone number
e-mail
Web
Títol de la peça / Título de la pieza / Title of the piece

Soci de l’A-FAD
Socio de A-FAD
Member of the A-FAD

Soci del FAD o FAAOC
Socio del FAD o FAAOC
Member of the FAD or FAAOC

No soci
No socio
Non-member

Categoria / Categoría / Category
Premi professional
Premio profesional
Professional award

Premi estudiant
Premio estudiante
Student award

Com has conegut els Premis ArtFad? / Cómo has conocido los Premios ArtFad?/
How did you learn abaut the ArtFad Awards?
Mail A-FAD		
Web A-FAD		
Mail A-FAD		
Web A-FAD		
Mail A-FAD		
Web A-FAD		
							

Altres webs
Otras webs
Other websites
Quina ? / Cuál? / Which?

Pel teu centre d’estudis		
Recomanació		
Por tu centro de estudios		
Recomendación		
Through your school		
Recommendation		
							

Altres
Otros
Other
Especificar / Especificar /Specify

