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Es fa una crida a tots els artistes i artesans 
a nivell nacional i internacional que tinguin 
obres en les quals hagin treballat a partir 
de la reflexió i unió entre l’art i la tradició 
(cultura local, materials i tècniques locals, 
arquitectura tradicional i vernacla, paisatge 
cultural, relació amb el lloc, valors de la 
tradició per al món contemporani)

Primera fase: selecció
Tots els participants hauran d’enviar a versus-people@upv.es els següents documents:

• Breu biografia de l’autor en format word (max 400 paraules)
• Foto representativa de l’autor
• 5 imatges en suport digital de l’obra presentada (en el cas d’objectes, les fotografies han d’estar 

fetes des de punts de vista diferents i amb fons blanc) (jpg, 300 dpi, mesura 10x15 cm aprox). En 
el cas d’obres sense suport físic (suports digitals, vídeos, performance, danses, músiques, etc.), 
s’enviarà un vídeo o suport digital representatiu de l’obra.

• Descripció conceptual de l’obra presentada (màx. 400 paraules). Incloure títol, materials, 
tècniques, dimensions i any d’elaboració.

• Cada autor pot presentar una sola peça o una col·lecció.
• Les dimensions i la tècnica artística són lliures.

A partir de la informació rebuda en aquesta primera fase, es farà una selecció de les propostes que 
millor s’ajustin a l’objectiu de l’exposició. Amb les obres seleccionades s’organitzarà una exposició, 
usant el material proporcionat per cada autor. 

Segona fase: premi i mencions
Les obres seleccionades en la primera fase seran analitzades per un jurat de reconegut prestigi 
que atorgarà un premi i eventuals mencions.

CATEGORIES I PREMIS

Després d’establir una llista de finalistes, s’atorgarà un únic premi.

El guanyador d’aquest premi tindrà l’oportunitat de realitzar la presentació de la seva peça al públic 
durant la inauguració de l’exposició (el dia 23 de març de 2023), amb una remuneració valorada en 
1000 euros.

S’atorgaran les mencions que el jurat consideri oportunes.



Inscripció 
Clicant aquí
https://versus-people.webs.upv.es/call/
podreu accedir al formulari d´inscripció.

Més informació:
https://versus-people.webs.upv.es

EL
 J

U
R

AT Jurat del concurs-exposició 
El jurat seleccionador del concurs-exposició estarà integrat pels següents membres o persones en 
qui deleguin: 

Raquel Guasch
Consellera de Patrimoni, Política Lingüística i Formació, Consell Insular de Formentera

Román De la Calle
Catedràtic d’Estètica i Teoria de l’Art de la Universitat de València, assagista i crític d’art

Enric Mestre
Escultor ceramista internacionalment reconegut

Francesco Trovò
Professor de IUAV Venècia i expert en artesania i materials tradicionals

Camilla Mileto 
Catedràtica de Composició Arquitectònica de la Universitat Politècnica de València i responsable 
del projecte Versus+

Per a qualsevol consulta podeu dirigir-vos a l’equip Versus + /Heritage for People - UPV. El nostre 
horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres, de 10h a 14h.

LABORATORI DE RECERCA, RESTAURACIÓ I DIFUSIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
Phone number: +34 963877971
e-mail: versus-people@upv.es
Address: Camino de Vera, s/n 46022 Valencia
Location at UPV: Building 8B, Access L, Floor 0
https://versus-people.webs.upv.es
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Participació
Participació gratuïta i oberta a tots els 
artistes i artesans

Últim dia d’inscripció i recepció de la 
informació: 10 de març de 2023
La participació en el concurs-exposició implica la plena 
acceptació de les bases.

Lloc i data
Totes les obres seleccionades s’exposaran en: 

Centre Artesà de Formentera Antoni Tur “Gabrielet”, Sant Francesc, Formentera

Data de l’exposició: del 23 al 29 de març de 2023
Inauguració de l’exposició: 23 de març de 2023

A més, les obres seleccionades apareixeran també en la web del projecte Versus+/Heritage for 
People (https://versus-people.webs.upv.es)

El jurat valorarà aspectes d’originalitat, expressió i innovació. Es tindrà en compte tant el valor conceptual com la qualitat de 
l’execució tècnica i l’originalitat de la presentació. El jurat té la potestat de resoldre qualsevol eventualitat no prevista i es reserva el 
dret de declarar deserts els premis. El veredicte del jurat serà inapel·lable.
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