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La Fundació Guasch Coranty convoca 
el Premi de Pintura Internacional 2023, 
dirigit a tots els artistes professionals, 
menors de 40 anys, que hagin finalitzat 
estudis de Belles Arts en escoles superiors, 
facultats o equivalents, de qualsevol país, 
sense restricció de residència o nacionalitat, 
amb la finalitat de promoure la creació, 
entesa com una activitat oberta a nous 
suports i tècniques.
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 S’atorgarà un primer premi de 25.000€ i dos premis de 
8.000€ cadascun, que no podran ser dividits ni declarar-se deserts. 
L’adjudicació dels premis es inapel·lable. 
 El Piramidon Centre d’Art Contemporani de Barcelona, gràcies 
a un conveni signat entre ambdues entitats, concedeix, al segon i tercer 
premi, una estada gratuïta de tres mesos en un dels seus tallers. Les 
obres premiades restaran en propietat de la Fundació.

 El Jurat està format per artistes i professionals del món de l’art, 
de reconegut prestigi internacional.

01. PREMI

02. JURAT

2023
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 Els participants hauran de presentar, en una primera fase, la següent 
documentació:

03. REQUISITS

 ◆ Sol·licitud de participació degudament signada 
(disponible a www.guaschcoranty.com)
         

 ◆ Una imatge fotogràfica, de 300ppp, de l’obra que 
concursa, junt amb la seva fitxa tècnica –títol, any, 
tècnica i format– i una breu descripció. Instruccions 
de muntatge si s’escau. Aquesta obra ha d’haver estat 
realitzada en els dos darrers anys, no pot haver estat 
premiada o seleccionada en cap altre concurs i no pot 
excedir els 200 cm en la seva longitud màxima. 

 ◆ Dossier amb reproduccions dels treballs dels darrers 
quatre anys, amb un màxim de 10 pàgines.

2023



PREMI INTERNACIONAL BASES CAT 2023

FUNDACIÓ GUASCH CORANTY6

 ◆ Currículum Vitae del recorregut artístic, indicant 
les dades personals, el centre i el país on s’hagi cursat 
estudis de Belles Arts i la trajectòria professional de 
l’artista.

 ◆ Fotocòpia del títol d’estudis de Belles Arts

 ◆ Fotocòpia del document d’identitat o passaport.

 Tota la documentació s’haurà de presentar en ordre segons els 
punts d’aquest apartat, en un sol volum i en format PDF de màxim 10 
MB. 

 En la portada ha de constar: Nom de l’artista. Premi de Pintura 
Internacional Guasch Coranty 2023. El document ha de tenir l’extensió: 
COGNOM-Nom_PPI2023
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 D’entre les sol·licituds presentades, el Jurat farà una primera 
sel·lecció d’aquells/es artistes que consideri més adients, avaluant la 
trajectòria i qualitat de l’obra en relació als llenguatges de l’art contemporani 
tenint en compte els següents criteris:

 »  Obra a concurs: 5 punts
 »  Dossier documental: 3 punts
 »  Currículum Vitae: 2 punts 

 El nom dels/les artistes que passin la primera selecció es farà pú-
blic a la pàgina web de la Fundació així com es notificarà individual-
ment als interessats per correu electrònic.

 Un cop notificada la decisió del Jurat, i dins del termini establert, 
els i les artistes seleccionats/des hauran de presentar a la fundació l’obra 
original que consta en el dossier.

 Cal apuntar que l’enviament de l’obra, l’embalatge, l’assegurança i el 
transport serà a compte i risc dels participants. Les obres seleccionades 

04. SELECCIÓ
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hauran de ser degudament embalades i l’embalatge haurà de ser reutilitzable 
pel seu eventual retorn. 

 D’entre aquestes obres, el Jurat adjudicarà els premis, els 
quasl també es donaran a conèixer a la pàgina web de la Fundació i 
individualment als artistes premiats per correu electrònic.

 La Fundació es compromet a organitzar una exposició en un 
anomenat espai expositiu de Barcelona, així com l’edició d’un catàleg 
digital, amb les obres seleccionades. Els premis es lliuraran en l’acte 
d’inauguració de l’exposició.
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 ◆  Lliurament del formulari i del dossier: del 15 al 31 de març de 2022, 
ambdós inclosos.

 ◆  Selecció dels dossiers pel Jurat: abril de 2023.
 ◆  Notificació als seleccionats: maig de 2023.
 ◆  Lliurament a la Fundació de l’obra seleccionada: del 10 al 21 de 

juliol de 2023, ambdós inclosos.

 Les sol·licituds es presentaran per correu electrònic fguasch@
ub.edu. Qualsevol dubte que sorgeixi durant el procés d’inscripció 
es podrà resoldre per telèfon 93 403 40 66 o través del mateix correu 
electrònic.

 L’ obra seleccionada s’haurà de lliurar per correu postal o personal-
ment, en les dates previstes, a la seu de la Fundació: Fundació Guasch 
Coranty • Pau Gargallo, 4 (2na planta) • E-08028 Barcelona. Tel. +34 
934 034 066

05. TERMINIS I CALENDARI
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 Els dossiers de las obres seleccionades passaran a formar part de 
l’arxiu de la Fundació.

06. DEVOLUCIÓ DELS DOSSIERS

07. DEVOLUCIÓ DE LES OBRES
 Un cop clausurada l’exposició, les obres no premiades es podran 
recollir a la seu de la Sala d’exposicions on es dugui a terme l’exposició 
de les obres seleccionades (a confirmar amb un mes d’antelació), o bé 
tramitar el seu transport, essent aquest a càrrec del participant, així 
com les taxes frontereres, assegurança, etc. 
 La Fundació tindrà la cura necessària per a preservar la integritat 
de les obres, però no es responsabilitzarà dels danys que es derivin de la 
seva manipulació i transport.
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 Els concursants es comprometen a acceptar íntegrament la totalitat 
d’aquestes bases, així com les decisions del Jurat. El Patronat de la Fundació 
resoldrà qualsevol dubte sobre la interpretació de les bases.

08. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
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 Les obres guanyadores seran donades per l’autor/a a la Fundació 
a la finalització de l’exposició i passarà a formar part del patrimoni de la 
Fundació. La Fundació reconeixerà en tot moment tots els drets morals 
de la propietat intel·lectual a l’autor de l’obra, que no obstant, cedirà en 
exclusiva tots els drets d’explotació, referits a la reproducció, distribució, 
comunicació pública i transformació en el moment en que formalitzi la 
donació i entrega, que es farà constar en document privat.

 Les i els artistes participants de l’exposició cedeixen els drets de 
reproducció de les obres a l’entitat organitzadora o als patrocinador per 
la difusió de l’exposició, catàleg digital de l’exposició, contingut web i 
contingut de xarxes socials.

 09. PROTECCIÓ DE DADES I 
PROPIETAT INTEL·LECTUAL
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