PREMI
Un cop establerta la selecció per a l’exposició, el jurat
de LARVA determinarà un únic Premi, que serà atorgat a
l’artista que mostri un potencial especialment significatiu.
El Premi consistirà en la producció d’una exposició
individual a la Sala Gòtica, amb l’edició d’un catàleg.
Atesa la finalitat de LARVA de donar a conèixer el
moviment artístic contemporani de les terres de Lleida,
aquesta exposició anirà a les capitals de comarca que s’hi
mostrin interessades i també es promourà, mitjançant
intercanvis culturals, la itinerància de la mostra en
diferents indrets del país.
Les obres que formin part de l’exposició tindran les corresponents assegurances.

ALTRES CONSIDERACIONS
La participació a LARVA suposa l’acceptació d’aquestes
bases i la renúncia a qualsevol reclamació sobre la seva
aplicació.
El jurat i l’organitzador (IEI) podran decidir sobre qualse-
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vol aspecte imprevist.

LARVA.BIENNAL D’ARTS
PLÀSTIQUES I VISUALS De L’IEI
Amb voluntat de donar suport al desenvolupament de
projectes d’arts visuals, a la creació emergent i per donar a conèixer el teixit artístic de les Terres de Lleida,
es presenta LARVA. BIENNAL D’ARTS PLÀSTIQUES I
VISUALS DE L’IEI. La intenció d’aquesta convocatòria és
la recerca i difusió de nous talents artístics, emergents o
poc consolidats, i fomentar la creativitat i les iniciatives
artístiques dins el territori.

4. La inscripció és lliure i gratuïta.
5. La participació en el concurs suposa l’acceptació total
d’aquestes bases, les quals seran observades rigorosament. La Biennal es reserva el dret a resoldre els aspectes
imprevistos de la manera que consideri oportuna.

LLIURAMENT
1. Els candidats s’hauran d’inscriure a la web de l’IEI,
omplint la fitxa que hi trobaran. Se’ls demanarà un dossier

SELECCIÓ D’ARTISTES I OBRES
La selecció dels artistes i obres que formaran part de
l’exposició i que optaran al Premi LARVA la realitzarà un
jurat, i el seu veredicte serà inapel·lable.
L’IEI comunicarà oportunament els artistes seleccionats.
Amb ells, també concretarà les obres o projectes que
es presentaran a l’exposició. La producció d’aquestes
obres anirà a càrrec de l’artista.
Els artistes participants hauran de ser els autors de les
obres presentades i hauran d’estar en possessió de tots

A tal efecte, amb data d’1 de març de 2017, l’Institut

artístic, que haurà de presentar el creador i la seva obra.

d’Estudis Ilerdencs obre la convocatòria d’aquest con-

Els dossiers hauran d’incloure la següent informació:

els drets d’autoria, d’exhibició i comunicació. Aquests

a. Dades de contacte (nom, adreça, telèfon, correu electrònic...).

jectiu de promoure la Biennal, sigui quin sigui el suport

2017 a l’11 de febrer de 2018, i que optaran al Premi de

b. Breu currículum artístic, una foto de l’artista i una còpia

El veredicte sobre l’artista guanyador de LARVA es

la Biennal. Per aquest motiu, no es tracta de guardonar

del document d’identitat o passaport.

donarà a conèixer en un acte públic que tindrà lloc a la

curs, de caràcter biennal, amb l’objectiu de seleccionar
artistes que configuraran una exposició col·lectiva, amb
catàleg, a la sala Gòtica de l’IEI, del 21 de desembre de

BASES
LARVA es regirà per les següents disposicions,
1. La participació és oberta a tota persona que sigui
originària o tingui fixada la seva residència dins l’àmbit
territorial de les terres de Lleida. No hi ha cap restricció
respecte a l’edat, la formació o la nacionalitat.
2. La convocatòria està destinada a creadors de qualsevol llenguatge artístic, amb l’objectiu de seleccionar els
artistes que configuraran una exposició col·lectiva.
3. Per tal d’obrir al màxim LARVA al territori, i sempre
tenint en compte els criteris valoratius del jurat, s’intentarà que puguin estar representades totes les comarques. Serà la manera d’evidenciar l’estat de forma
del nostre teixit creatiu. No obstant, la decisió del jurat
determinarà la composició final de la mostra, podent
deixar alguna comarca sense representació sempre
que els projectes presentats no assolissin un nivell
adequat.

promocional (internet, premsa, catàleg...).

Sala Gòtica de l’IEI el mateix dia de la inauguració de

obres concretes sinó aquelles trajectòries que el jurat
consideri susceptibles de rebre un impuls.

cediran a l’IEI els drets de reproducció i difusió amb l’ob-

c. Resum breu de la trajectòria, producció general o d’un
projecte concret des del punt de vista conceptual i tècnic,
amb fotografies de les obres i una petita fitxa tècnica o
descripció de les característiques d’aquestes.
d. Documentació addicional que els aspirants creguin
convenient facilitar: dossier gràfic d’obra recent, crítiques,
bibliografia... També s’hi podrà afegir la informació i els
enllaços a Internet que es considerin necessaris per explicar
el projecte presentat i/o altres projectes anteriors.
2. El termini de presentació de les obres finalitza a les
22:00 h del 4 de juny de 2017. No s’acceptaran propostes
fora d’aquest termini.
3. En cas de dubte, el contacte serà Anselm Ros,
aros2@diputaciolleida.cat - 973 261799

l’exposició, prevista per al 21 de desembre de 2017.

JURAT
El jurat estarà integrat per:
Montserrat Macià (directora de l’IEI) (presidenta)
Jaume Cuadrench (conseller del Departament d’Arts de
l’IEI) (secretari)
Fina Duran (comissària, crítica, coordinadora
d’exposicions Arts Santa Mònica)
Ricard Planas (director de la revista BonArt)
Fidel Balaguer (galerista)
Josep Anton Arnó (col·leccionista d’art)
Anselm Ros (tècnic de l’IEI)
L’organitzador (IEI) es reserva el dret de realitzar algun
canvi en la composició del jurat per motius imprevistos
aliens a la seva voluntat.

