
 

 

BIENNAL D’ARTS PLÀSTIQUES I VISUALS DE VILANOVA I LA GELTRÚ 2019 

 

Durant els anys 1987, 1991 i 1995, un grup de joves artistes del Penedès van ser 

seleccionats per a formar part d’una convocatòria promoguda per diferents 

ajuntaments i altres institucions democràtiques. Aquesta iniciativa intentava donar un 

impuls a les arts plàstiques de les nostres comarques. 

 

Amb el nom d’Ardhara, la convocatòria va aplegar artistes no professionals de les arts 

plàstiques i visuals de diferents municipis del Penedès: El Vendrell, Calafell, Sant Pere 

de Riudebitlles, Sitges, Vilafranca del Penedès, L’Arboç, Sant Sadurní d’Anoia, Gelida, 

Vilanova i la Geltrú… amb l’objectiu de mostrar de manera conjunta l’art emergent del 

moment. L’any 2015 els artistes que hi van participar i que segueixen en actiu es van 

reunir i organitzar per reactivar el projecte, que té com a objectiu promoure l’art 

contemporani que s’està creant al nostre territori. Una de les seves principals 

iniciatives va ser la convocatòria d’una Biennal d’Arts Plàstiques i Visuals que tindria la 

seva continuïtat en els diversos municipis que ja van acollir les anteriors edicions de 

l’Ardhara. 

 

El col·lectiu Ardhara i la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

convoquen una Biennal d’arts plàstiques i visuals, per potenciar la difusió de la 

creativitat emergent al Penedès i Garraf i descobrir artistes plàstics i visuals. 

 

Qui s’hi pot presentar 

Obert a qualsevol persona física a partir de 18 anys i fins a una edat de 40 anys 

(persones nascudes l’any 1977), residents o nascuts al Penedès i Garraf. 

 

 

 



Material a presentar 

Per participar en aquesta convocatòria cal presentar la següent documentació: 

- Fotografia de l’artista. 

- Una explicació de 300 paraules explicant la trajectòria, les motivacions i el projecte 

que presenteu en aquesta convocatòria. 

- 4 fotografies de les obres que es presentin, des de punts de vista diferents. 

En cas de tenir altres projectes recents, es poden presentar un màxim de 5 fotografies. 

- Currículum. 

- DNI o passaport. 

 

Com tramitar les inscripcions 

Per internet a través de la web de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

www.vilanova.cat (apartat Tràmits i Gestions / Biennal d’arts plàstiques i visuals 

Ardhara) o presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana – OAC , Plaça de la Vila, 8 – 

08800 Vilanova i la Geltrú – Telèfon 010/ 938143900.  

 

Termini 

El termini per a la presentació de la documentació finalitza el dia 5 d’abril de 2019. 

 

Veredicte 

- El veredicte del jurat serà inapel·lable 

- La comunicació dels seleccionats es farà a través de correu electrònic el dia 10 de 

maig de 2019 . 

- Es seleccionarà un màxim de 10 artistes, amb els quals es farà una exposició 

col·lectiva al Centre d’Art Contemporani LA SALA de Vilanova i la Geltrú, de la qual 

s’editarà un catàleg. 

- Els artistes seleccionats podran formar part del col·lectiu Ardhara. 

- Els artistes escollits tindran 7 dies naturals a partir de la comunicació per confirmar la 

seva participació a l’exposició col·lectiva. 

- Les obres seleccionades s’hauran de presentar el dia 28 de juny de 2019 al Centre 

d’Art Contemporani LA SALA, en horari de 19 a 21h. 

 

Jurat 

Adelaida Moya – Regidora de Cultura, Convivència i Equitat de l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú. 

Laura Terré – Docent i comissària d’exposicions. 



Lluís Miquel Quintana- Director de l’Escola Municipal d’Art i Disseny de Vilanova i la 

Geltrú.  

Jordi Capdet – Ismes Galeria d’Art. 

Joan Nadal – Representant del col·lectiu Ardhara. 

Jordi Cabestany – Artista seleccionat en la Biennal d’Arts Plàstiques i Visuals 2017. 

 

Exposició 

- La Biennal s’inaugurarà el dia 12 de juliol de 2019, a les 20h, i restarà oberta al públic 

fins al 8 de setembre de 2019 a la sala de les columnes del centre d’Art Contemporani 

LA SALA. 

- Els artistes seleccionats s’hauran de comprometre a realitzar una visita comentada a 

l’exposició, a determinar el dia i l’hora amb el responsable del centre d’art i els propis 

artistes. Aquesta activitat/s s’inclouran en el material de difusió de l’exposició que 

s’editi.  

- La comissió organitzadora serà l’encarregada de fer el disseny de l’exposició així 

com, si s’escau, sol·licitar més d’una obra als artistes escollits. Així mateix també serà 

l’encarregada de la difusió corresponent als mitjans de comunicació i publicarà el 

catàleg de les obres seleccionades.  

- Per a la publicació del catàleg, la comissió organitzadora demanarà als artistes una 

fotografia amb alta resolució de l’obra seleccionada, un resum del seu currículum vitae 

i una fotografia retrat. A partir de la data de la comunicació del veredicte del jurat els 

artistes tindran 7 dies naturals per confirmar la seva participació a l’exposició 

col·lectiva i fer arribar el material sol·licitat per a la publicació del catàleg.  

- Tots els projectes exposats es retornaran als seus autors, que els podran recollir del 

9 al 13 de setembre al Centre d’Art Contemporani LA SALA.  

 

Consideracions generals 

- La comissió organitzadora no es farà càrrec del trasllat de les obres. 

- La participació en aquesta convocatòria suposa l’acceptació íntegra d’aquestes 

bases. 

 

Per a més informació: 

REGIDORIA DE CULTURA 

Plaça de la Vila, 12 

Tel. 93 814 0000 Ext. 3148 

Horari: de dilluns a divendres de 10 a 14h 

lasala@vilanova.cat 


