2a EDICIÓ FESTIVAL DEL LLIBRE D'ARTISTA DE L’ HOSPITALET
Del 4 al 25 de setembre de 2020 al CC La Bòbila
(Bases en castellano más abajo)

Arrel del COVID19 vam haver de suspendre aquest Festival que celebrem cada
any coincidint amb la Diada de Sant Jordi. Ara, que sembla que tornem a la
normalitat, el reprenem amb més ganes que mai. Aquí teniu les bases i els detalls.

EXPOSICIÓ DE LLIBRES D'ARTISTA
BASES DE LA CONVOCATÒRIA

El Districte Cultural de L’ Hospitalet en col•laboració amb el CC La Bòbila,
organitza amb motiu de la Diada de Sant Jordi 2020, la SEGONA edició del
Festival del Llibre d'artista de L’Hospitalet. L'objectiu d'aquesta mostra és
promocionar el llibre d'artista elaborat de manera artesanal o de petita edició
autoeditada.

PARTICIPANTS:
La inscripció és lliure, gratuïta i de temàtica lliure.
Els llibres d'artista poden ser peça única, llibre objecte o de petita autoedició amb
tirada limitada.
L'estructura del llibre, el seu disseny, el llenguatge artístic i els materials emprats
són a elecció de l'autor.
Se seleccionaran 5 artistes (d'1 a 3 llibres d'artista per participant que aniran
exposats en vitrines de cristall).

JURAT
Estarà format per un nombre imparell de la Comissió organitzadora.
DATA LIMIT I D'ENVIAMENT DE PROPOSTES
El dossier de presentació s'ha d'enviar per e-mail, com a màxim el dia 15 d’agost
2020 a l'adreça:
ccultural.labobila@l-h.cat

DOSSIER DE PRESENTACIÓ:
Cal enviar un PDF únic que tingui per títol el nom de l'autor, amb un pes max. De 5
MB (no s'admeten fotos soltes) i que contingui les següents dades:
- Dades personals (nom i cognoms del participant, email, telèfon, petit currículum
artístic resumit, la web- blog- facebook...)
- 2 Imatges mínim per cada llibre d'artista que presenta.
- Petita memòria per cada peça amb la descripció i un petit text explicatiu.

- Fitxa tècnica: títol, mesures (tancat i obert), any de realització, materials
empleats, tècnica d'enquadernació, instruccions de muntatge expositiu si n'hi
hagués, preu de venda, etc.
COMUNICACIÓ DE SELECCIONATS
Es farà públic el dia 24 d’agost 2020 a través de la web del CC La Bòbila i mailing.
SELECCIONATS
DATES:
EL LLIURAMENT de les peces seleccionades ha de realitzar-se en el CC La Bòbila
del 24 al 28 d’agost de 2020. L'organització tindrà la màxima cura en la
manipulació de les obres però no es fa responsable dels danys que pugui sofrir
l'obra durant el seu trasllat o exposició.
CC La Bòbila
C/ de la Bòbila, 1, 08906 L'Hospitalet
De dilluns a divendres de 9.00 – 22.00
934 03 26 50
El MUNTATGE es realitzarà el 2 de setembre (no és requisit assistir al muntatge).
LA INAUGURACIÓ se celebrarà el divendres 4 de setembre a les 20.00h amb
presència dels mitjans d'informació de L’Hospitalet. La mostra estarà exposada del
4 al 25 de setembre 2020 en CC La Bòbila.
Dels artistes seleccionats es triarà una imatge guanyadora que serà la imatge
publicitària de l'edició 2021, sempre que l'artista doni del seu consentiment.

RECOLLIDA:
Cada autor ha de recollir la seva obra una vegada finalitzat el festival, a partir del
28 de setembre 2020. Els autors que no puguin recollir la seva obra se'ls enviarà
per missatgeria i les despeses aniran a càrrec de l'artista.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES:
L'organització es reserva el dret a resoldre, de la forma que consideri oportuna,
qualsevol aspecte no previst en aquestes bases. La participació en la convocatòria
suposa l'acceptació d'aquestes bases.

Castellà
2ª EDICIÓN FESTIVAL DEL LIBRO DE ARTISTA DE L’ HOSPITALET
Del 4 al 25 de septiembre de 2020 en CC La Bòbila
EXPOSICIÓN DE LIBROS DE ARTISTA
BASES DE LA CONVOCATORIA
El Districte Cultural de L’ Hospitalet en colaboración con el CC La Bòbila, organiza
con motivo de la Diada de Sant Jordi 2020, la SEGUNDA edición del Festival del
Libro de artista de L’Hospitalet. El objetivo de esta muestra es promocionar el libro
de artista elaborado de manera artesanal o de pequeña edición autoeditada.

PARTICIPANTES:
La inscripción es libre, gratuita y de temática libre.
Los libros de artista pueden ser pieza única, libro objeto o de pequeña autoedición
con tiraje limitado.
La estructura del libro, su diseño, el lenguaje artístico y los materiales empleados
son a elección del autor.
Se seleccionarán 5 artistas (de 1 a 3 libros de artista por participante que irán
expuestos en vitrinas de cristal).

JURADO
Estará formado por un número impar de la Comisión organizadora.

FECHA LIMITE DE ENVÍO DE PROPUESTAS
El dossier de presentación se debe enviar por e-mail, como máximo el día 15 de
agosto de 2020 a la dirección:
ccultural.labobila@l-h.cat

DOSSIER DE PRESENTACIÓN:
Enviar un PDF único que tenga por título el nombre del autor, con un peso máx. De
5 MB (no se admiten fotos sueltas) y que contenga los siguientes datos:
- Datos personales (nombre y apellidos del participante, email, teléfono, pequeño
currículum artístico resumido, la web- blog- facebook...)
- 2 imágenes mínimo por cada libro de artista que presenta.
- Pequeña memoria por cada pieza con la descripción y un pequeño texto
explicativo.
- Ficha técnica: título, medidas (cerrado y abierto), año de realización, materiales
empleados, técnica de encuadernación, instrucciones de montaje expositivo si lo
hubiese, precio de venta, etc.
COMUNICACIÓN DE SELECCIONADOS
Se hará público el día 24 de agosto de 2020 a través de la web del CC La Bòbila y

mailing.
SELECCIONADOS
FECHAS:
LA ENTREGA de las piezas seleccionadas debe realizarse en el C.C. La Bòbila del
24 al 28 de agosto de 2020. La organización tendrá el máximo cuidado en la
manipulación de las obras pero no se hace responsable de los daños que pueda
sufrir la obra durante su traslado o exposición.
CC La Bòbila
C/ de la Bòbila, 1, 08906 L'Hospitalet
De lunes a viernes de 9.00 – 22.00
934 03 26 50
El MONTAJE se realizará el 2 de septiembre (no es requisito asistir al montaje).
LA INAUGURACIÓN se celebrará el viernes 4 de septiembre a las 20.00h con
presencia de los medios de información de L’Hospitalet. La muestra estará
expuesta del 4 al 25 de septiembre de 2020 en el CC La Bòbila.
De los artistas seleccionados se elegirá una imagen ganadora que será la imagen
publicitaria de la edición 2021, siempre que el artista de su consentimiento.

RECOGIDA:
Cada autor debe recoger su obra una vez finalizado el festival, a partir del 28 de
septiembre de 2020. Los autores que no puedan recoger su obra se les enviará
por mensajería y los gastos irán a cargo del artista.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES:
La organización se reserva el derecho a resolver, de la forma que considere
oportuna, cualquier aspecto no previsto en estas bases. La participación en la
convocatoria supone la aceptación de estas bases.

