
BASES 
La Biennal d’Arts Visuals Ricard Camí neix com a 
continuació del Premi de Pintura Ricard Camí, que 
l’any 2019 va celebrar la 16a edició, tot renovant-se 
i adaptant-se als nous temps. Es convocarà cada 2 
anys i s’amplia l’abast cap a un concepte general de 
les Arts Visuals i dirigeix el reconeixement cap a 
projectes artístics i socials.

PREMI I DOTACIÓ      
La Biennal d’Arts Visuals Ricard Camí està dotada amb:
 ·1 premi de 3.000 euros (*), per al millor projecte 
   d’Arts Visuals inèdit en qualsevol de les seves disci- 
  plines: pintura, escultura, fotografia, vídeoart, di- 
  buix/gravat, instal·lació i so, o combinació de totes 
  elles. A més d’aquesta dotació, es destinaran 1.500 
  euros a la producció del projecte, del qual es farà  
  una exposició a l’Espai Isern Dalmau de la Fundació 
   Lluís Coromina.
 ·Fins a un màxim de 3 finalistes seran reconeguts 
  amb 300 euros (*), com a suport als projectes 
   presentats, dels quals es farà difusió a l’exposició.

L’artista guanyador/a del 1r Premi ha de demostrar que 
el projecte presentat és executable en el període mà-
xim de 6 mesos i que no ha estat realitzat prèviament.
  
A QUI VA DIRIGIT?                     
Poden concursar artistes professionals residents a  
Catalunya, que puguin acreditar estar dins la pro-
fessió ja sigui amb exposicions o treballs de recerca 
portats a terme, o l’assoliment de títols acadèmics. 

TEMÀTICA       
En cada edició la Biennal marcarà una temàtica  
relacionada amb algun dels ODS que marca l’Agenda 
2030 de Desenvolupament Sostenible, aprovada per  
l’Assemblea General de les Nacions Unides, i que té  
com a objectiu erradicar la pobresa, lluitar contra 
la desigualtat i la injustícia i posar fre al canvi 
climàtic, entre d’altres.

Per aquesta primera edició, els projectes que es pre-
sentin han d’escollir una temàtica relacionada amb el 
canvi climàtic i tots els seus derivats (ODS 7, 12 i 13).

PARTICIPACIÓ I PRESENTACIÓ DEL PROJECTE  
Cada artista pot presentar únicament un projecte, que 
un cop executat pugui ser mostrat en una sala d’ex-
posicions.

Per participar en la Biennal, cal entrar a la pàgi-
na web de la Fundació Antigues Caixes Catalanes  
www.fcaixescatalanes.cat (ELS PREMIS) i omplir el 
formulari de participació que apareix a l’apartat de  
la Biennal d’Arts Visuals Ricard Camí.

El termini de presentació dels projectes és tancarà el 
15 de novembre del 2022.

Per a qualsevol consulta relacionada amb la partici-
pació i presentació del projecte cal adreçar un correu 
electrònic a biennalricardcami@gmail.com
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La Fundació Antigues Caixes Catalanes (FACC) convoca i coorganitza  
amb la Fundació Lluís Coromina i BonArt Cultural la  

Biennal d’Arts Visuals Ricard Camí, amb la finalitat d’estimular  
la creació artística en valors socials i contribuir  

a la promoció i a la projecció dels artistes
 



En el formulari s’ha d’adjuntar:

 1. Dades de contacte de l’artista
 2. Currículum (PDF, pes màxim 1Mb)
 3. Projecte tècnic (PDF, pes màxim 5 Mb) que concreti 
    el plantejament teòric de la futura obra/es, l’ob- 
   jectiu i les tècniques que s’empraran, quin aspecte 
    del canvi climàtic desenvolupa, si es realitzarà 
    amb la col·laboració d’alguna entitat del tercer 
    sector, i el pressupost estimat.

JURAT                                                                                                         
El Jurat el formen les persones següents:
·Montse Badia, crítica d’art i editora d’A*DESK.
·Natàlia Chocarro, crítica d’art i assessora d’art de 
 la Fundació Vila Casas.
·Belén Latorre, directora de la Fundació Antigues  
  Caixes Catalanes.
·Antonio Ortega, artista i docent.
·Ricard Planas, editor de bonart i director de la Fun- 
 dació Lluís Coromina.

VEREDICTE DEL JURAT     
El veredicte del jurat es donarà a conèixer a finals del 
mes de novembre de 2022.

EXPOSICIÓ          
La inauguració de l’exposició del projecte gua-
nyador i/o finalistes es realitzarà a l’Espai Isern  
Dalmau de la Fundació Lluís Coromina durant el 
mes de setembre de 2023.

Una de les obres resultants del projecte guanyador 
passarà a formar part del fons d’art de la Biennal 
d’Arts Visuals Ricard Camí.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES    
El Jurat queda facultat per resoldre qualsevol aspecte 
no previst en les bases. El fet de participar en el con-
curs suposa la plena acceptació d’aquestes bases.
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(*) No exempts d’impostos

  Presentació de projectes: 
  Fins el 15 de novembre del 2022
  Formulari de participació 
  (www.fcaixescatalanes.cat) 

  Més informació o consultes:
  biennalricardcami@gmail.com 
  www.fcaixescatalanes.cat
  www.fundaciolluiscoromina.cat
  www.bonart.cat
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