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1.
 PARTICIPANTS

Podran presentar projectes artistes o estudiants d’ Art, l’edat dels quals 
no superi els 35 anys en el moment de la publicació d’aquestes bases.

2.
 TEMA

EL NAS i el sentit de l’olfacte.

3.
 TÈCNICA

El material a utilitzar serà el paper en qualsevol mena de presentació 
i tipus. La peça serà tridimensional, no superant les mides 150 cm x 
100 cm x 70 cm i ha de tenir forma de nas.

4.
 ENVIAMENT DEL PROJECTE

Per al visionat i per a la possible selecció de les obres per part del 
jurat, els participants presentaran un dossier explicatiu del projecte 
en format DIN A-4 (annex), en paper, juntament amb imatges de la 
maqueta o imatges simulades. En el cas de què el jurat ho requereixi, 
es lliurarà una maqueta del projecte, que no superarà els 20 cm.
El termini per l’enviament de la documentació per correu postal 
conclou el 30 d’abril 2015. Es prendrà com a data de referència la 
indicada en el mata-segells del sobre.

BASES GENERALS
DE PARTICIPACIÓ



5.
 LA DOCUMENTACIÓ
 S’ENVIARÀ A LA SEGÜENT ADREÇA

Traç, Centre d’expressió plàstica.
C/ Paletes nº3
08034 Barcelona

6. JURAT I CRITERIS DE VALORACIÓ:

NASEVO, Creador de fragàncies i d’arts plàstiques.
Vicens Altaió, Escriptor, assagista, crític d’art, editor, investigador 
cultural, comissari artístic.
Sergio Vila-Sanjuán Director suplement Cultura/s de La Vanguardia
Victoria Rabal, Directora Museu molí paperer de Capellades
Cristina Sampere, Directora Fundació Setba.
Cristina Agàpito, Direcció-Conservació colección olorVISUAL.
Tat Vilà, Equip Directiu Traç, centre d’expressió plàstica.
Gina Ventòs, secretària.

Els projectes seran valorats pel jurat en funció dels següents criteris:

• El valor artístic i cultural dels projectes presentats.
• L’adequació al context curatorial de la col·lecció
• La viabilitat de realització en funció dels terminis i el pressupost. 
• La viabilitat tècnica de la proposta en quant a la seva execució.
• Impacte del projecte.



7.
 SELECCIÓ DE LES OBRES FINALISTES

Entre tots els dossiers rebuts, el comitè d’organització i el jurat 
n’efectuaran una selecció.
El jurat es reunirà el dilluns, 4 de maig per a la deliberació, i el seu 
veredicte serà inapel·lable.
El jurat tindrà la potestat de declarar el premi desert si així ho 
considera oportú. 

Els dossiers i les maquetes dels 20 finalistes seleccionats, seran 
presentats a la sala d’exposicions de Traç de l’11 al 17 de maig de 2015.
La peça premiada passarà a formar part de la col·lecció NASEVO, 
amb la possibilitat de ser exposada en qualsevol dels seus espais. 

El guanyador cedeix els drets de reproducció de la mateixa a NASEVO.
L’obra premiada s’exposarà a la Fundació SETBA dins de  l’exposició 
col·lectiva SETBA JOVE 2015.

8.
 EXECUCIÓ

El projecte premiat es desenvoluparà a l’espai de Traç, Centre 
d’expressió plàstica. El temps d’execució serà d’un màxim de 2 
mesos i a hores convingudes. 

9.
 PREMIS

L’obra premiada estarà  dotada amb 1.000€ més 500€ per a les 
despeses de material, presentant els corresponents justificants



10.
 CONDICIONS:

Els projectes han de ser originals, específics i inèdits. No s’admetran 
en aquesta convocatòria aquells treballs que hagin estat editats o 
premiats anteriorment.

Els autors dels projectes seleccionats cediran a través d’un acord, 
a Traç, Setba i Nasevo els drets de comunicació pública durant 
el període de residència i exposició i els de difusió de l’obra amb 
finalitat  promocional així com per a la incorporació al web de les 
entitats esmentades anteriorment. 

11.
 DEVOLUCIONS

Els dossiers i les maquetes finalistes es podran recollir entre el 20
i el 30 de maig de 2015.

Totes aquelles que no hagin estat retirades quedaran a la lliure 
disposició de l’organització.

PER QUALSEVOL CONSULTA AL RESPECTE, 
PODEU ADREÇAR-VOS A:

preminasevo@nasevo.com

mailto:preminasevo@nasevo.com


www.escolatrac.comwww.nasevo.com www.fundaciosetba.org

Col·labora:

NASEVO, Creador de fragàncies i d’arts plàstiques.
TRAÇ, Centre d’expressió plàstica.
Fundació SETBA, art, cultura i solidaritat.
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