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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 
Sadurdí d’Anoia, Gelida, Vilanova  
i la Geltrú… amb l’objectiu de mostrar de 
manera conjunta l’art emergent  
del moment.

Ara, diferents artistes que hi van participar 
i que segueixen en actiu s’han reunit 
i organitzat per reactivar el projecte i 
s’han constituït en una entitat estable 
que té com a objectiu promoure l’art 
contemporani que s’està creant al nostre 
territori. Una de les seves principals 
iniciatives és 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.

Qui s’hi pot presentar
L’ Associació d’Artistes Plàstics i Visuals Ardhara 
i la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès, convoquen una Biennal 
artística, per potenciar la difusió de la creativitat 
emergent al Penedès i descobrir artistes plàstics 
i visuals, residents o nascuts al Penedès i Garraf, 
fins a una edat de 35 anys (persones nascudes 
l’any 1979). 

Material a presentar
Per participar en aquesta convocatòria, cal 
presentar dues còpies de documentació: una 
còpia en format paper (mida A4) i una en format 
digital (un CD amb arxius en format Adobe PDF 
compatibles amb PC).

Els dossiers hauran d’incloure la documentació 
següent:
· Documentació gràfica i textual d’obra i/o 

projectes recents. Només s’acceptaran 
presentacions en format de vídeo i digitals 
en els cassos que es treballi directament en 
aquests mitjans i s’hauran de presentar en CD 
o DVD.

·  Nom, cognoms, adreça actual, telèfon i correu 
electrònic de l’artista.

· Currículum.
· Fotocòpia del DNI o passaport.

Termini
El termini per a la presentació del dossier s’acaba 
el dia 28 de novembre de 2014 i cal lliurar-lo al 
Servei de Cultura de l’Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès, carrer de l’Escorxador, 19-21. 
08720 Vilafranca del Penedès.

Veredicte
El fallo inapel·lable del Jurat serà el dia 12 de 
desembre de 2014.

Se seleccionaran un màxim de 10 artistes 
amb els quals es farà una exposició col·lectiva a la 
Capella de Sant Joan de Vilafranca del Penedès 
de la qual s’editarà un catàleg.

Els artistes seleccionats formaran el col·lectiu 
Ardhara 2015.

Els artistes escollits tindran 7 dies per 
confirmar la seva participació a l’exposició 
col·lectiva, acceptant els terminis de lliurament per 
tal de poder imprimir el catàleg de la mostra. Les 
obres s’hauran de presentar del 12 al 20 de gener 

a la Capella de Sant Joan Vilafranca del Penedès 
de 18 a 20h.

Jurat
El jurat especialitzat estarà format per:
· Anna Crosas. Directora del Programa d’Arts 

Visuals de l’Oficina de Difusió Artística de la 
Diputació de Barcelona.

· Anna Maria Guasch. Catedràtica d’Història 
de l’Art de la UB i crítica d’art especialitzada   
en art contemporani.

· Ramón Sicart. Galerista d’Art i Vocal del 
Gremi de Galeries d’Art de Catalunya.

· Montserrat Juvé. Professora d’Història i 
Teoria de l’Art de l’Escola Municipal Arsenal.

· Núria Serra. Professora d’Art, Artista i  
membre de l’Associació Ardhara.

· Joan Nadal. Professor d’Art, Artista i 
President de l’Associació Ardhara, que 
actuarà com a secretari-moderador del Jurat.

Exposició
La Biennal s’inaugurarà el dia 31 de gener de 
2015 a les 19h i restarà oberta al públic fins a l’1 
de març de 2015 a la Capella de Sant Joan de 
Vilafranca del Penedès.

Els membres de l’Associació Ardhara seran 
els encarregats de fer el disseny de l’exposició 
així com, si s’escau, sol·licitar més d’una obra als 
artístes escollits.

La comissió organitzadora farà la difusió 
corresponent pels mitjans de comunicació, 
publicarà el catàleg de les obres seleccionades i 
organitzarà actes paral·lels vinculats a l’exposició 
que seran remunerats i aniran a càrrec dels 
artistes, reservant-se el dret de modificar 
qualsevol aspecte o data que millori l’èxit de 
l’esdeveniment cultural.

La comissió organitzadora aportarà fins un 
màxim de 100€ per artista en cas que les obres o 
projectes escollits ho requereixin per tal de poder-
se adaptar a l’espai expositiu.

Tots els projectes exposats es retornaran als seus autors, que els podran recollir 
del 2 al 5 de març a la Capella de Sant Joan.

Bases


