Barcelona Gallery Weekend és un projecte organitzat per Art Barcelona amb el
suport de l’Ajuntament de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya i de
l’Ajuntament de L’Hospitalet.
La tercera edició tindrà lloc entre el 28 de setembre i el 1 d’octubre del 2017.
El projecte es planteja com un cap de setmana llarg –de dijous a diumenge– en el
qual s’inclouran exposicions a les galeries que hi participin alhora que altres
iniciatives culturals, intel·lectuals i socials, com ara conferències, performances,
instal·lacions d’artistes, rutes programades i visites comentades.
En el Barcelona Gallery Weekend hi participaran diverses galeries, que seran
seleccionades segons el projecte artístic que presentin.

BASES DE PARTICIPACIÓ
Aquestes bases regeixen l’organització de l’esdeveniment i la participació de les
galeries presentades a la tercera edició del Barcelona Gallery Weekend, que se
celebrarà entre el 28 de setembre i el 1 d’octubre del 2017.

1. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ I PROCEDIMENT

La participació en el Barcelona Gallery Weekend està restringida a galeries en
actiu, de Barcelona i el seu entorn, que treballin exclusivament amb l’art
contemporani o les avantguardes.
Les galeries que estiguin interessades a presentar la seva sol·licitud de
participació s’hauran de posar en contacte prèviament amb l’oficina tècnica de
Barcelona Gallery Weekend, via e-mail, per lliurar-hi el formulari d’inscripció que
s’envia adjunt a aquestes bases.
Els projectes es podran presentar per correu electrònic, adreçats a l’oficina
tècnica, o en paper, a l’adreça postal de les oficines d’Art Barcelona.
Cadascuna de les galeries seleccionades per al Barcelona Gallery Weekend
2017 haurà de pagar una quantitat de 2.500 € més IVA. Aquesta aportació es
fraccionarà de la següent manera: una quota d’inscripció inicial de 250 € més IVA

(entre el 15 desembre 2016 i el 12 febrer 2017) i dues quotes de 1.125 € més
IVA cadascuna, les quals es facturaran l’1 d’abril i l’1 de setembre de 2017.
Aquestes aportacions són requisit indispensable de participació i seran
destinades a unes contraprestacions que es descriuen més avall.
La data límit d’inscripció i de presentació de projectes és el dia 18 de febrer del
2017 a les 15.00 h.

2. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en el Barcelona Gallery Weekend suposa l’acceptació d’aquestes
bases en tots els seus termes. El reconeixement com a participant vàlid queda
subjecte al compliment dels requisits descrits al punt anterior.

3. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

El procés de presentació de sol·licituds consta de dues parts:
1. Formulari d’inscripció i pagament de la quota d’inscripció. Document annex.
2. Projecte.

Els projectes s’han de presentar mitjançant un pdf, en català o castellà,
amb les següents informacions:
 Portada: BARCELONA GALLERY WEEKEND. Convocatòria 2017.
Nom de la galeria.
 Títol del projecte o nom de l’artista que es presenta.
 Text explicatiu del projecte (extensió màxima de 5 pàgines).
 Biografia i trajectòria de l’artista / els artistes proposats i presència
en col·leccions públiques o privades de rellevància.
 Imatges de les obres que s’inclouen en el projecte o, en cas que
siguin de nova producció, imatges d’altres obres del mateix
artista.
 Informació sobre la trajectòria de la galeria els últims dos anys,
amb descripció i imatges de les exposicions, activitats, fires, etc.
en què hagi participat o que hagi portat a terme (si n’hi ha).

Data límit de presentació: 18 de febrer del 2017 a les 15.00 h.

4. CALENDARI

15 desembre 2016
Obertura de la convocatòria.
18 febrer 2017
Data límit de presentació de projectes.
En cap cas s’acceptaran projectes fora de termini.
19 febrer – 4 març 2017
Període de valoració dels projectes per l’equip de selecció.
7 març 2017
Comunicació a les galeries dels projectes admesos.

5. CRITERIS D’AVALUACIÓ

La selecció de les galeries que formaran part de la segona edició del Barcelona
Gallery Weekend es portarà a terme seguint criteris exigents a nivell de contingut
de cadascun dels projectes presentats.
Els criteris que es tindran en compte per a la selecció seran els següents:
a)
b)
c)

El projecte presentat a la convocatòria
La trajectòria de la galeria
L’interès de l’artista

Es recomana que els projectes siguin monogràfics o de dos o tres artistes com a
màxim. Les exposicions col·lectives es consideren menys adients en un
esdeveniment d’aquest tipus.
Les galeries participants seran seleccionades per votació de l’equip de selecció
de projectes.
La resolució de la selecció de propostes es comunicarà a totes les galeries
participants el dia 7 de març del 2017.

6. OBLIGACIONS DE CADA GALERIA PARTICIPANT

Las galeries seleccionades es comprometen a implementar el projecte presentat
a la present convocatòria i a fer-se càrrec de totes les gestions i despeses
associades a la seva coordinació i producció, així com de les activitats
associades que puguin programar al mateix espai de la galeria.
En cas de qualsevol imprevist que afecti la programació, la galeria ho haurà de
comunicar per escrit a l’oficina tècnica amb una antelació mínima de 3 mesos
respecte a la data d’inici de l’esdeveniment, per a la seva aprovació.
Les galeries que es presentin a la selecció per participar en la segona edició del
Barcelona Gallery Weekend hauran de pagar una quota de 250 € + IVA, en el
moment d’inscriure’s a la convocatòria, mitjançant un ingrés al compte bancari
que consta al full d’inscripció adjunt. Aquesta aportació és requisit indispensable
de participació i no es tornarà a les galeries no admeses en el projecte.
Cadascuna de les galeries seleccionades haurà de facilitar a l’oficina tècnica del
Barcelona Gallery Weekend i dins del termini establert, la informació àmplia i
material gràfic d’alta qualitat sobre el projecte/artista presentats amb finalitats de
difusió.

7. OBLIGACIONS D’ART BARCELONA, ORGANITZADOR DEL BARCELONA
GALLERY WEEKEND

Art Barcelona, mitjançant l’oficina tècnica del Barcelona Gallery Weekend,
s’ocuparà de la gestió, coordinació i producció de l’esdeveniment.
L’organització convidarà crítics, curadors i col·leccionistes internacionals i en
sufragarà les despeses d’allotjament a Barcelona durant dos dies en el transcurs
del Barcelona Gallery Weekend.
Els projectes seleccionats s’inauguraran conjuntament. La data prevista és el
dijous 28 de setembre de 2017 a la tarda.
Les galeries participants formaran part d’un circuit que serà dinamitzat amb rutes
per tal de facilitar la visita als col·leccionistes de fora de la ciutat i al públic local.

Les rutes seguiran recorreguts diferents que abastin la totalitat de galeries i que
es repeteixin diverses vegades de dijous a diumenge.
S’organitzarà un sopar en un lloc emblemàtic de Barcelona, al qual estaran
convidats els col·leccionistes i comissaris internacionals, els representats de
cadascuna de les galeries participants, així com els representants institucionals i
persones o entitats que participin en el projecte: col·leccionistes, patrocinadors o
convidats seleccionats per les galeries, per tal d’enfortir els llaços i la
col·laboració entre tots ells.
L’organització es farà càrrec de la comunicació i difusió de l’esdeveniment a la
ciutat de Barcelona i en plataformes locals, nacionals i internacionals.
Com a contraprestacions a l’aportació econòmica de les galeries, l’organització
es compromet a:
• Convidar un nombre determinat de col·leccionistes internacionals a fer una
estada a la ciutat i cobrir-ne les despeses d’allotjament, del sopar i altres
actes previstos. Cada galeria participant podrà proposar el nom d’un
nombre limitat de col·leccionistes que prèviament li hagin confirmat el seu
interès a assistir a l’esdeveniment, perquè siguin convidats per
l’organització.
• Convidar dos representats de cada galeria al sopar i als actes privats que
s’organitzaran per a l’ocasió.
• Dinamitzar les visites a les galeries per als col·leccionistes internacionals i
locals convidats a través de les rutes programades.
L’oficina tècnica del Barcelona Gallery Weekend està a disposició de qualsevol
galeria que desitgi participar en l’esdeveniment, per a qualsevol consulta o per
aclarir els dubtes que pugui tenir respecte a la presentació del seu projecte.

8. PARTICIPACIÓ D’INSTITUCIONS I CENTRES D’ART DE BARCELONA

L’organització del Barcelona Gallery Weekend convidarà a participar-hi les
institucions o centres d’art contemporani de la ciutat les programacions de les
quals, en aquell moment, puguin tenir un interès especial per al públic a què es
dirigeix.

L’organització es compromet també a estudiar qualsevol proposta que vingui
d’alguna de les principals institucions o centres d’art de la ciutat de Barcelona si
es considera d’interès per al projecte o per als seus objectius.
S’establiran relacions amb institucions rellevants dintre del sector del
col·leccionisme i de l’art contemporani per tal de poder oferir als seus espais una
programació específica, com conferències o visites comentades especials.

9. ACTES ESPECÍFICS PROGRAMATS PER COMISSARIS

Es contractarà un comissari que complementarà la programació de les galeries i
donarà singularitat al Gallery Weekend alhora que afavorirà la relació amb
artistes, comissaris, galeristes i periodistes internacionals.

10. ORGANITZACIÓ i EQUIP

L’organització del Barcelona Gallery Weekend és responsabilitat d’Art
Barcelona –Associació de Galeries d’Art Contemporani– en tot el que es refereix
a la seva concepció, realització i administració. Una comissió integrada per
representants de l’Ajuntament de Barcelona (ICUB), el Departament de Cultura
(ICEC) i Art Barcelona, faran el seguiment i validació del projecte.

Comitè executiu
El comitè executiu està format per:
Joan Anton Maragall – President d’Art Barcelona. Galeria Trama
Ana Mas – Vicepresidenta d’Art Barcelona. Galeria Ana Mas Projects
Àlex Nogueras – Vicepresident d’Art Barcelona. Galeria Nogueras
Blanchard
Violant Porcel – Secretària d’Art Barcelona. Galeria Marlborough
Barcelona
Susanna Corchia – Directora del Barcelona Gallery Weekend
Lidia González Alija – Coordinadora del Barcelona Gallery Weekend

Oficina tècnica
Barcelona Gallery Weekend té un equip específic de coordinació a qui adreçarse per lliurar les propostes i per tractar totes les qüestions relatives al projecte:
Lidia González Alija: lgonzalez@artbarcelona.es
Adreça postal: Art Barcelona - Consell de Cent 315, entl. 1 - 08007 Barcelona.
Telèfon: 93 105 57 02

Equip de selecció de projectes
L’equip de selecció de projectes estarà format per un grup d’experts integrat per
comissaris o crítics d’art de Barcelona.
Es faran votacions anònimes sobre cadascun dels projectes i es desestimaran
els que no tinguin majoria de vots. Es considerarà que hi ha quòrum per procedir
a la votació sempre que més de dos terços de la totalitat de l’equip de selecció
estiguin presents en el moment de seleccionar les propostes.
Les deliberacions, qualificacions i classificacions seran de caràcter reservat, però
la classificació individual es donarà a conèixer al sol·licitant que la requereixi.
L’equip de selecció votarà només d’acord amb la documentació presentada a la
present convocatòria en el termini establert i segons els criteris descrits en
aquestes bases. La selecció serà definitiva.

11. PROTECCIÓ DE DADES

Les dades de caràcter personal pròpies i de tercers que els participants en el
Barcelona Gallery Weekend subministrin a Art Barcelona en el marc de la seva
participació en el projecte esmentat, es tractaran d’acord amb les disposicions de
la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD 15/1999, de
13 de desembre) i s’integraran en un fitxer el responsable i titular del qual serà
Art Barcelona, amb la finalitat de gestionar aquest projecte. Els participants
autoritzen la inclusió en el fitxer de les dades pròpies i garanteixen que disposen
de l’autorització dels tercers implicats per facilitar les seves dades personals a
Art Barcelona per a la finalitat indicada, i en tot cas respondran de qualsevol
reclamació derivada de l’incompliment d’aquesta garantia. Art Barcelona en cap
moment cedirà a tercers les dades personals del fitxer.

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, els afectats podran
exercir els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició posant-se en
contacte per escrit amb l’oficina tècnica del Barcelona Gallery Weekend (Consell
de Cent 315, entl. 1, 08007 Barcelona) indicant clarament l’objecte de la
sol·licitud, juntament amb nom i cognoms i amb còpia del D.N.I. / passaport o
N.I.E.

La presentació de sol·licituds a la present convocatòria implica
l’acceptació íntegra d’aquestes bases

