
Fundación
Ernesto Ventós
III Premi internacional
NASEVO

La Fundación Ernesto Ventós té com a missió donar importància al
sentit de l’olfacte, ensenyant a olorar a través de l’art.

La fundació busca generar connexions entre art, ciència i tecnologia
mitjançant la memòria olfactiva.
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5 Entrega de l’obra

Participants
El Premi està dirigit a artistes, estudiants i col·lectius artístics i/o d’altres disciplines
interessades en el món olfactiu, d’edat no superior a 35 anys en el moment de la
publicació d’aquestes Bases.
La convocatòria està oberta a nivell internacional.

Temàtica
El sentit de l’olfacte, com a eina per aprofundir en el nostre jo més íntim, en les nostres
emocions i així connectar amb records i experiències viscudes. L’olfacte com a instrument
d’inspiració.

Tècnica
Tècnica lliure a partir d’un record olfactiu.
Dimensions. Formats bidimensionals: mínim 50 x 50 cm - màxim 100 x 100 cm

Calendari
Convocatòria: del 3 de maig fins el 5 de setembre 2021
Caldrà prèvia inscripció emplenant el següent formulari: http://bit.do/nasevo
Abans de l’entrega física de l’obra, caldrà enviar un únic dossier en PDF (màxim 5 MB), el
qual ha d’incloure la sinopsi sobre la creació, el CV de l’artista i còpia del DNI o altre
document d’identitat.
Publicació del veredicte: segona quinzena d’octubre 2021
Exposicions de les obres finalistes: LAB 36, Barcelona – Casa Vicens, Barcelona – Espai
Casinet, Ajuntament del Masnou.

Caldrà enviar o entregar l’obra a l’adreça següent: c/. Gósol, 14, baix - 08017 Barcelona.
Dates d’entrega: del 13 al 17 de setembre 2021.
Horaris: matins de 10h a 12h; tardes de 15h a 17h.
Si l’obra s’envia, les corresponents despeses van a càrrec del concursant.
L’obra s’ha d’entregar ben embalada; la cura en l’embalatge es tindrà en compte per a la
seva acceptació.

• Reyes Soler-Cabot, Presidenta de la Fundación Ernesto Ventós (vot decisiu)
• Chus Roig, directora de Galeria Senda/Lab36
• Mercedes Mora, Responsable de Relacions Institucionals de Casa Vicens
• Sonia Hernández, escriptora i periodista especialitzada en art
• Cristina Sampere, directora Fundació Setba
• Montse Cuadradas, assessora perfumista de la Fundación Ernesto Ventós
• Cristina Agàpito, direcció d’art de la Fundación Ernesto Ventós

Criteris de valoració
Les obres seran valorades pel jurat en funció dels següents criteris:

· L’adequació als objectius de la Fundació: crear interès i demostrar al importància
del sentit de l’olfacte, estimular el seu ús en la creació, despertar a la societat la
memòria olfactiva, maridar creació i olor.

· El seu valor artístic i cultural.
· Impacte de l’obra i l’adequació als requisits (tema i tècnica) de la convocatòria.

Jurat

Bases generals
de participació



Premis
El premi està dotat amb 3.000€. El guanyador rebrà a més una obra seriada de NASEVO.

Si l’obra premiada és d’un col·lectiu el premi consistirà en 4.000€ i una obra seriada de
NASEVO.
S’atorgaran dos accèssits dotats amb 1.000€ cadascun.
L’artista o col·lectiu guardonat presentarà un projecte expositiu l’any següent a la galeria
LAB36 de Barcelona.
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El comitè d’organització i el jurat efectuaran una selecció inicial entre totes les obres
rebudes. El jurat es reunirà el 22 de setembre de 2021 per deliberar; el seu veredicte serà
inapel·lable. El jurat tindrà la potestat de declarar el premi desert si així ho considera oportú.
La peça premiada serà propietat de la Fundación Ernesto Ventós i podrà ser exposada en
qualsevol dels seus espais i d’altres espais en conveni amb la Fundació.
El premi s’atorgarà a l’octubre, dins la primera exposició que es celebrarà a l’espai LAB36
de Barcelona.

El calendari de les exposicions on es mostraran les obres seleccionades és el següent:
LAB36 del 14 al 30 d’octubre de 2021
Casa Vicens, del 5 de novembre al 5 de desembre de 2021
Espai Casinet, El Masnou del 10 al 30 de desembre de 2021

Selecció de les obres finalistes8
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Les obres han de ser originals, específiques i inèdites. No s’admetran en aquesta
convocatòria aquells treballs que hagin estat premiats anteriorment.

Els autors de les obres seleccionades cediran els drets de reproducció d’imatge a la
Fundació Ernesto Ventós i als col·laboradors del Premi (LAB36, Casa Vicens, Sala Casinet
Aj. El Masnou), únicament a efectes de difusió cultural i sense fins lucratius, a través dels
webs corporatius i xarxes socials de les entitats esmentades.
Tots els participants, pel fet de ser-ho, accepten íntegrament aquestes Bases. En
l’eventualitat de qualsevol problema que no hi quedi recollit de forma explícita, els
participants accepten la resolució que adoptin la fundació, els col·laboradors i/o el jurat.

Condicions
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Les obres presentades es podran recollir entre el 10 i el 31 de gener de 2022. Totes les que
no hagin estat retirades dins del termini quedaran a la lliure disposició de l’organització.
Si la devolució de l’obra comporta despeses d’enviament, aquestes aniran a càrrec del
concursant.

Devolucions
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Si per circumstàncies extraordinàries, o en particular per causa de la crisi del Covid19, les
autoritats no permeten celebrar l’acte de proclamació de l’obra guanyadora i entrega del
premi i/o l’exposició de les obres seleccionades, la Fundació i els col·laboradors es reserven
el dret d’ajornar-ne les dates. En aquest cas es treballarà per trobar una nova data per a les
exposicions tan aviat com es pugui.

Incidències

Per qualsevol consulta adreceu-vos sisplau a:
fev@fundacionernestoventos.org



Col·laboradors:

c/ Gósol, nº 14, baix
08017 BARCELONA

fundacionernestoventos.org

https://galeriasenda.com/categoria/lab-36/
https://casavicens.org/ca/
https://www.elmasnou.cat/temes/cultura/les-arts-visuals
https://www.fundaciosetba.org/
https://www.facebook.com/fundacionernestoventos/
https://www.instagram.com/fundacione_ventos/
https://twitter.com/FErnestoVentos

