
Premis ArtsFAD 2019Convocatòria



L’A-FAD convoca els Premis ArtsFAD  
amb l’objectiu d’estimular la creació d’obres 
artístiques d’excel·lència pel seu concepte, 
qualitat material i execució tècnica. Les 
obres que es presentin han de ser obres 
úniques, que no tinguin una funció d’ús  
i revelin un gran coneixement d’ofici. 

L’exposició dels Premis ArtsFAD 2019 
s’inaugurarà el 17 de maig emmarcada en  
la festa de La Nit dels Museus i formarà  
part de la Barcelona Design Week,  
la gran cita anual dels sectors del disseny 
i la creativitat a Barcelona que, a més de 
concentrar els premis més prestigiosos 
d’Espanya en disseny gràfic, arquitectura, 
art contemporani 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. 

Bases



La convocatòria dels Premis ArtsFAD va 
adreçada a creadors de qualsevol disciplina 
artística residents a l’Estat espanyol.  
Cada autor podrà presentar una sola obra  
o una obra múltiple. Poden presentar-se  
obres que no hagin estat premiades  
en altres certàmens. Les dimensions  
no podran excedir els 200 x 200 cm de  
mida i els 30 kg de pes.

Per tal d’inscriure’s als premis caldrà  
omplir el següent formulari amb les dades  
de cada participant i les dades de l’obra  
(mides, tècniques i memòria descriptiva): 
Enllaç a formulari d’inscripció

Convocatòria

Inscripció

https://adifad.typeform.com/to/sSBP4Z


Data límit: 12.03.19

Condicions importants

S’ha de fer arribar omplert el formulari 
d’inscripció fins el 12.03.19.

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 magatzems 
del FAD i durant tot el període que duri 
l’exposició. 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 del guanyador. 
La participació a la convocatòria dels 
Premis ArtsFAD 2019 comporta la plena 
acceptació d’aquestes bases.



Selecció i premis A partir de la informació rebuda, el jurat 
farà la selecció de les obres. Els autors 
seleccionats participaran a l’exposició 
col·lectiva dels Premis ArtsFAD, integrada 
dins l’exposició El Millor Disseny de l’Any,  
que tindrà lloc a la seu del FAD, Edifici 
Disseny Hub Barcelona. 

A l’exposició s’hi podran veure les obres 
finalistes dels Premis de les Associacions del 
FAD: ArtsFAD, ADG Laus, FAD d’Arquitectura 
i Interiorisme, Premis MODA-FAD.



Jurat El jurat dels Premis ArtsFAD 2019 estarà 
integrat per professionals reconeguts 
de la cultura. Aquests establiran uns criteris 
unificats per guardonar les obres que 
presentin un caràcter únic i d’excel·lència 
pel seu concepte, qualitat material 
i execució tècnica. 

El jurat seleccionarà les obres finalistes  
que formaran part de l’exposició, entre  
els quals atorgarà els premis:
— 3 Premis ArtsFAD

A part de la present convocatòria, el jurat  
i la junta de l’A-FAD atorgaran:
— 3 Reconeixements ArtsFAD 



El jurat d’aquesta edició 
estarà format per: 

— Martí Peran, Comissari independent  
 i teòric de l’art. President del jurat
— Rosa Amorós, Artista 
— Sonia Fernández Pan, Comissària 
 (in)dependent. Investiga i escriu  
 a través de l’art
— Alex Mitrani, Historiador de l’art  
 i conservador al MNAC 
— Maria Palau, Periodista especialitzada  
 en art 

El veredicte del jurat serà inapel·lable.



Calendari 12.03.19 Final de la convocatòria oberta
03.04.19 Resolució de les obres finalistes 
17.05.19 Inauguració de l’exposició  
 El Millor Disseny de l’Any
14.06.19 Cerimònia i lliurament  
 Premis ArtsFAD 2019



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

Edifici Disseny Hub

Plaça de les Glòries 37 – 38

08018 Barcelona

T. 932 566 777

T. 932 566 776

info@a-fad.org

www.a-fad.org

Dubtes i preguntes

mailto:info%40a-fad.org?subject=
www.a-fad.org

