Barcelona, 2 de novembre de 2020
Benvolguts socis i sòcies,
La Fundació Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo de Santa Marta, Colombia, convida
per 3a vegada al REIAL CERCLE ARTÍSTIC DE BARCELONA a participar en la 7a. Trienal
Internacional de la Acuarela.
Aquest any comptarà amb la participació d’associacions de 15 països, que es donaran cita al
Museu ubicat a la Històrica Quinta de San Pedro Alejandrino.
La Trienal Internacional de la Acuarela, s’ha consolidat com un dels esdeveniments més
importants a nivell internacional al món de l’aquarel·la, paral·lelament a la mostra es realitzarà
una Trobada Internacional d’Aquarel·listes per intercanviar conceptes i propostes sobre la
tècnica.
DADES
Exposició: del 27 de maig a juliol de 2021.
Activitats Pedagògiques i de Suport
El Museu Bolivariano de Arte Contemporaneo durà a terme “La Trobada Internacional d’
Aquarel·listes” amb mestres convidats dels països participants. Es realitzaran demostracions i
tallers d'aquarel·la, a més de xerrades i conferències sobre el moviment de l'aquarel·la a nivell
internacional. L'esdeveniment tindrà lloc a les plataformes digitals del Museu Bolivariano el dia
28 maig de 2021. Més endavant se'ls farà arribar la programació acadèmica de l'esdeveniment,
amb informació sobre conferenciants i inscripcions.
Link del Museu: http://www.museobolivariano.org.co/
BASES DE PARTICIPACIÓ
Només poden participar 5 artistes per entitat amb 1 obre cadascun
1- TÈCNICA: aquarel·la ( les obres han de ser elaborades en la seva totalitat com aquarel·les,
no s’accepten obres amb tècniques mixtes ).
2- TEMA: Lliure
3- ANY DE REALITZACIÓ : a partir del 2019 endavant.
4- MIDES: Les obres tindran una mida única de 50 x 70 cm de superfície pintada , més 2 cm.
en blanc per banda i banda de l’obra per a facilitar l’emmarca’t, al dors s’ha de posar el nom de
l’autor, el títol i la data.

5- GRAMATGE DEL PAPER: No es pot utilitzar paper de més de 300 grms. per raons de pes
de l’enviament.
6- PREMIS: El jurat estarà format per reconegudes persones de la més alta idoneïtat en la
matèria i els premis seran:
- Nou (9) Premis a l’Excel·lència, a les millores obres de l’exhibició.
- Un (1) Premi Alfredo Guati Rojo a la millor aquarel·la d’aquesta versió.
- Cadascun dels artistes rebrà una menció especial de participació en la 7a. TRIENAL
INTERNACIONAL DE LA ACUARELA.
7- LLIURAMENT DE LES OBRES PER A LA SELECCIÓ: a secretaria, del 9 al 11 de desembre de
2020 – de 11 a 14 i de 16 a 19 h.
(No s’acceptaran les obres presentades fora de la data indicada).
8- COST DE PARTICIPACIÓ: el RCA assumirà les despeses d’enviament i les taxes de la duana.
9- DECLARACIÓ DE LES OBRES: es declararan per un valor simbòlic als efectes de Duana, per
reduir els costos aranzelaris.
10- ASSEGURANÇA DE L’ENVIAMENT: serà mínim, ja que les obres no es declararan pel seu
valor real.
11- RESPONSABILITAT: El Cercle no assumeix els riscs de trencament o pèrdua durant el
transport, dels quals es fa càrrec el transportista però només per el valor simbòlic declarat a
la duana.
Persona de contacte amb els artistes per a l’ exposició :
Graciela Nischang – info@reialcercleartistic.cat – 645 36 30 76

