
Organitzen:  

Institut Català per la 
Recerca en Escultura

L’Institut Català per a la Recerca 
en Escultura (ICRE) posa en marxa 
aquesta iniciativa per tal de promoure 
la creativitat entre els artistes escultors 
d’arreu, tot coincidint amb la XII edició 
del Certamen Internacional de Guitarra 
de Barcelona ‘Miquel Llobet’ i en el 
marc incomparable del Museu de la 
Música de Barcelona.

L’ICRE  és una entitat jove, sense afany 
de lucre i creada amb l’objectiu de 
difondre, promoure, internacionalitzar 
i formar en l’àmbit de l’escultura. 
Està constituïda per socis escultors, 
historiadors i amants de l’escultura.

Aquesta coordinació dels dos certàmens 
esdevindrà un projecte pioner en l’àmbit 
europeu, que permetrà la promoció de la 
inquietud de la ciutadania barcelonesa 
envers l’art i la cultura.

El certamen parteix de la convocatòria i 
posterior selecció de 20 escultures sota el 
tema art i música, i està obert a creadors 
d’arreu. Aquestes obres s’exhibiran del 
25 d’octubre de 2015 al 17 de gener de 
2016 a la Sala d’exposicions temporals 
del Museu de la Música de Barcelona i 
quedaran recollides en la publicació d’un 
catàleg, així com al web www.icre.cat.

Aquest és un projecte innovador que vol 
aprofitar la importància de Barcelona 
com a ciutat de referència en l’àmbit 
artístic, alhora que promoure l’intercanvi 
en aquest camp amb altres països.
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I CERTAMEN 
INTERNACIONAL

‘MÚSICA TRIDIMENSIONAL’
Homenatge a la Guitarra

1. Participants
Podrà participar en aquesta convocatòria qualsevol 
artista en modalitat escultura major de 18 anys. 

2. Tema 
El tema d’aquesta 1ª edició és ‘Homenatge a la 
Guitarra’. Així doncs, les escultures podran fer 
referència a la guitarra en un sentit ampli, bé 
sigui en relació a l’instrument, a la seva música, 
a un compositor o intèrpret, a una peça del 
repertori guitarrístic o a qualsevol altra al·lusió 
simbòlica entorn de la guitarra i de la seva 
música.

3. Dimensions, característiques 
tècniques i estil.
El certamen és obert a qualsevol estil escultòric 
i material, sempre que les obres siguin el 
suficientment sòlides per a ser exposades. 
L’organització del certamen vetllarà per a la 
conservació i protecció de les obres però no 
es responsabilitza de l’estat de les mateixes 
en el cas de materials la fragilitat dels quals 
no asseguri la seva integritat. Les escultures 
no podran superar els límits dimensionals de 
180x80x80 cm. (alt, ample, llarg) ni els 100 kg. 
de pes. 

4. Inscripció per a la seva selecció i 
enviament d’imatges 
Per a la selecció d’obres els participants hauran 
d’inscriure’s a la pàgina web 
www.icre.cat/certamen 
de l’1 de juliol al 6 de setembre de 2015.

Hauran d’emplenar el formulari web 
(www.icre.cat/certamen) o enviar un email 
(certamen@icre.cat) tot aportant:

a) dades de l’obra (dimensions i materials).
b) breu explicació de l’obra ( màxim 5 línies).
c) currículum resumit de l’artista (màxim 15 línies).
d) adreça web (si es disposa). 
e) dues imatges de l’obra des de diferents angles, 

amb una resolució de 300 dpi en format TIFF 
d’una mida màxima de 10 Mb.

f) rebut de pagament de la inscripció.

L’abonament d’inscripció té com a objectiu 
col·laborar en les despeses de gestió del certamen 
i dóna dret a la publicació de l’obra al catàleg 
juntament amb les dades de l’artista i la seva web 
personal, sigui o no seleccionada per a l’exposició 
final. L’ICRE també farà la màxima difusió d’aquests 
artistes mitjançant un espai específic al web 
www.icre.cat des del moment de la publicació de la 
selecció d’obres.

El cost de la inscripció es de 30€ (10€ pels socis de 
l’ICRE) a abonar amb el concepte ‘CERTAMEN’ al 
següent número de compte ‘La Caixa’:
IBAN: ES07 2100 3037 5822 0033 7028
BIC (Codi SWIFT): CAIXESBBXXX

5. Selecció 
Un Comitè de Selecció determinarà únicament les 20 
obres que participaran en l’exposició que tindrà lloc 
del 25 d’octubre de 2015 al 17 de gener de 2016 a 
la Sala d’exposicions temporals del Museu de la 
Música de Barcelona.

El Comitè estarà format per: 

     Dr. Sergi Oliva, Professor Titular d’Escultura de  
la Universitat de Barcelona.

     Dra. Pilar Vélez, Directora del Museu del 
Disseny de Barcelona.

     Dr. Jaume Ayats, Director del Museu de la 
Música de Barcelona.

     Un representant de l’ICRE (amb veu però 
sense vot). 

6. Obres per l’exposició
El 21 de setembre de 2015 es notificarà als 
participants el resultat del jurat. Les obres 
seleccionades s’hauran de presentar del 13 al 
17 d’octubre de 2015, d’11 a 17 h. a la següent 
adreça:

Museu de la Música de Barcelona 
L’Auditori, Carrer de Lepant, 150

08013 Barcelona
tel. 932 56 36 50

Las obres han de ser originals i estar signades 
per l’autor. L’ICRE no es fa responsable de les 
despeses del transport, tant de la tramesa com 
de la devolució, que aniran sempre a càrrec de 
l’artista, així com els desperfectes que es puguin 
ocasionar en el trasllat de les obres.

L’embalatge, que ha de ser reutilitzable per al seu 
retorn, així com l’assegurança, seran a compte i 
risc dels participants.
 

7. Drets i obligacions 
La participació en aquest certamen suposa 
l’acceptació de les bases i la conformitat amb la 
decisió del jurat. 

No s’admetran les obres que incompleixin les 
condicions o que no es presentin en les dates 
establertes.

 Qualsevol imprevist serà resolt segons els 
criteris de la junta directiva de l’ICRE.


