BASES EXPOSITORS
EXPOSITORS I PROJECTE
Fira comissariada per a una selecció de 10 galeries acompanyades a la seu per institucions,
escoles, comissaris independents i agents diversos del circuit artístic que presentin un projecte
fotogràfic d'un autor o autora. En aquesta novena edició la selecció serà comissariada per
Vicenç Boned (col·leccionista, galerista i gran coneixedor del mitjà fotogràfic).
SOL·LICITUD I ACORD
L'estand serà disposat per l'organització de manera gratuïta. Transport d'obra i equip, muntatge
i allotjament són a càrrec de la galeria convidada.
L'expositor haurà de presentar prèviament la seva proposta a través del formulari web de
convocatòries on s'incloguin imatges i statement del projecte amb especificitats. L'expositor
rebrà la resposta de l'organització a la setmana de l'enviament.
DETALLS DE L'ESDEVENIMENT

Fira presencial
Disseny Hub, Pl. de les Glòries Catalanes 37-38, Barcelona del 8 a l´11 de setembre de 2022
Stand de 9 metres lineals amb il·luminació i senyalética.
Les adjudicacions d'espai es faran per ordre d'arribada de les inscripcions i es comunicaran l'1
de juny de 2022.
Posem a la disposició dels expositors TPV per a pagament amb targeta pel 3% del PVP.
¿On? Disseny Hub, Pl. de les Glòries Catalanes 37-38, Barcelona
¿Quan? Montatge dimecres 7 de setembre de 10 a 20h
Apertura dijous 8 de setembre de 13 a 22h (pase profesional, premsa i VIPs)
Apertura al públic general: divendres 9 de setembre d´11 a 22h dissabte 10 de setembre d´11 a
22h i diumenge d´11 de setembre d´11 a 19h.

Desmontatge diumenge 11 de setembre de 19 a 21h i dilluns 26 de setembre de 10 a 20h
Entrada 3€.
Firi online
Stand de 19 metres lineals en format viewing room que permet venta i contacte directe així com
zoom d´alta qualitat i experiència immersiva.
¿On? Plataforma online de Art Photo Bcn
¿Quan? Montatge del 1 al 20 de juliol
Apertura al públic del 8 de setembre al 30 d´octubre
Pagament per tarjeta a través de la plataforma online amb un cost del 3% del PVP.
NORMES DE PARTICIPACIÓ.

1. Bases de participació i sel·lecció d´obres
Es presentarà obra fotogràfica en el format adequat per a la seva exposició i
comercialització. No es permetrà la mostra d'altres arts plàstiques com a pintura, escultura o
materials manufacturats que no incloguin la imatge en la seva àmplia possibilitat de
reproducció. És obligatori que totes les obres vagin acompanyades del seu corresponent
certificat d'autenticitat en el cas d'edicions limitades.
2. Normes
Cada expositor pot presentar un màxim d´1 autor o autora que serà validat pel comissari Vicenç
Boned. Per ampliar aquesta oferta la organització possarà a disposició de l´expositor una taula
de 90 x 120 cm per portfolis, carpetes i edicions que pot ocupar-se amb més autors en cas
necessari.
Dates clau.
S´aniran acceptant sol·licituts fins a un màxim de 10 expositors i adjudicant espais per ordre
d´arribada.
3. Tarifes
Fira per invitació. L'acceptació del projecte comporta un compromís per part de l'expositor i l'Art
Photo Bcn mitjançant un acord de col·laboració signat en el moment d'acceptació de la
proposta.
4. Anul·lacions
En el cas que Art Photo Bcn IX edició no pogués celebrar-se presencialment dins de l'any 2022
per causes alienes a l'organització, els expositors tindran dret al reintegrament íntegre dels
imports que haguessin abonat a aquest moment sense que en cap cas tinguin dret a cap
indemnització per cap concepte parteix del festival. La participació dins de la plataforma en línia
seguiria el seu curs normalment amb la dotació econòmica estipulada en aquesta modalitat.

5. Causes d'exclusió
Incompliment de les normes de participació.
Presentació d'obres falses, de procedència il·lícita, així com obres danyades.
No respectar de forma reiterada l'horari d'obertura al públic.
Incomplir els advertiments rebuts sobre muntatge i conservació de l'estand.
Subarrendament de part o totalitat de l'estand a terceres persones.
La realització de pràctiques comercials il·lícites o de dubtosa legalitat.
No podran exposar-se ni publicitar-se en l'estand productes o persones particulars diferents als
especificats en la sol·licitud de participació.

6. Normes de montatge i desmontatge
Per a més celeritat del muntatge i desmuntatge, la direcció coordinarà l'entrada i sortida del
recinte els dies 7, 11 i 12 de setembre per l'accés del Disseny Hub al carrer d'Àvila.
L'organització remetrà a cada expositor el plànol i l'alçat del seu espai assignat, així com el
detall de materials que cal utilitzar en el muntatge que haurà d'aportar. Durant el muntatge es
comptarà amb un equip d'assessorament format per LOCA Studio (responsables del disseny
arquitectònic) per al funcionament correcte dels espais modulars. Tota eina necessària l'ha de
portar cada expositor i fer-se càrrec de les seves necessitats materials. L´organització no
disposarà d´eines o materials de muntatge a sala.
Els paraments seran de color blanc de fons del modular de l'estand i a les parets perimetrals en
gris, llevat de petició de l'expositor i aprovació de la direcció. No estan permesos, sense avís
previ, estands decorats amb elements gràfics diferents dels disposats per l'organització.
Los rótulos propios tendrán letras con el nombre de expositor serán diseñados, materializados
y posicionados por la organización. Art Photo Bcn se reserva el derecho de retirar de los stands
cualesquiera elementos ornamentales o decorativos de promoción, de comunicación o
publicitarios que se consideren improcedentes e incompatibles con la estética de la feria.

7. Serveis
El Disseny Hub s´ocuparà de la seguretat i neteja del recinte durant el temps de muntatge,
celebració i desmuntatge del festival. La instal·lació elèctrica i il·luminació de cada estand serà
subministrada per l'organització (il·luminació LED uniforme als modulars i focus LED
direccionals en paret perimetral). En cas de modificació, l'expositor contractarà amb l'empresa
muntadora de la fira els diferents canvis permesos, amb la validació prèvia de l'organització.
8. Material promocional
La inserció de l'expositor en el material promocional imprès i en línia ve subjecta a la
conformitat dels pagaments especificats en el formulari d'inscripció i les bases aquí presents.
Els expositors han d'enviar a expositores@artphotobcn abans del 30 de maig
- Nom exacte de l'expositor com vol aparèixer
- 3 imatges en alta resolució (300ppp) de 2mb en format jpg.
- Nom d´artista i projecte
- Informació bàsica de contacte de l'expositor publicable (email, web, telèfon)

Cada expositor comptarà amb apartat propi en la web i plataforma en línia. Les informacions
incloses en tots dos apartats seran validades per l'expositor en funció de la informació aportada
en el formulari d'inscripció així com en l'email de materials promocionals.
Els expositors garanteixen a Art Photo Bcn que les imatges i contingut que li proporcionen per a
la difusió web i distribució a mitjans de comunicació no vulneren els drets de propietat
intel·lectual de tercers, comptant per tant amb l'autorització dels autors o dels qui ostentin
aquests drets de propietat intel·lectual. L'expositor haurà de mantenir indemne a Art Photo Bcn
enfront de qualsevol reclamació judicial o extrajudicial derivada de l'incompliment de la present
estipulació, assumint en aquesta situació qualssevol compensacions o despeses que es
poguessin originar a Art Photo Bcn (incloent els d'advocat i procurador, fins i tot si no fos
preceptiu).
9. Segur
L'expositor no podrà exigir cap responsabilitat a Art Photo Bcn per pèrdua, danys o accident de
qualsevol tipus ocasionats al material (artístic o no), personal o objectes que es trobin dins de
l'estand. Per això, és opcional que cada expositor subscrigui una pòlissa que cobreixi les
contingències que puguin ocórrer abans i durant la fira a les persones, mercaderies o objectes
que es troben en l'estand, inclòs robatori, ja que l'Organització, complint amb la legislació vigent
en matèria d'activitats firals, només té subscrita una pòlissa de responsabilitat civil general per
part de l'Organització Art Photo Bcn. L'expositor podrà subscriure aquesta pòlissa amb l'entitat
asseguradora que prefereixi. L'Organització queda exonerada de qualsevol responsabilitat
sobre contingències esdevingudes en l'estand de cada expositor.
10. Protecció de dades
Les dades de caràcter personal facilitats per l'expositor a conseqüència de la relació
contractual mantinguda entre totes dues parts seran inclosos en un fitxer de dades titularitat de
Art Photo Bcn, i mantingut sota la seva responsabilitat. La finalitat d'aquest fitxer és el
compliment i gestió de manera adequada de les relacions amb els expositors en la fira.
L'expositor podrà exercir en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i
oposició respecte a les seves dades personals, mitjançant
comunicació escrita dirigida Art Photo Bcn.
11. Legislació i jurisdicció
Pel mer fet de sol·licitar la participació en Art Photo Bcn VIII edició s'entenen per acceptades
íntegrament les presents Normes de Participació. Aquest Acord es regeix en tots els seus
aspectes per la legislació espanyola. Les normes de Participació es troben en anglès i
espanyol. En cas de discrepància de les dues versions, l'espanyola prevaldrà.
Les Parts, amb renúncia expressa al seu fur propi, se sotmeten de manera expressa i
irrevocable als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona per a qualssevol qüestions que
puguin derivar-se de la interpretació, validesa o compliment del contracte actual o de qualsevol
acord sotmès a aquest.
12. Participació a l'esdeveniment

La invitació a l'apartat fira comporta la participació del galerista a una trobada de networking
derivada dels visionats de projectes fotogràfics d'Art Photo Bcn. Aquest esdeveniment tindrà
lloc el divendres 9 de setembre de 10 a 14h coneixent en una sala els projectes dels 8
seleccionats a la secció visionats.
Així mateix, es disposarà d'una plataforma de participació per als galeristes per a la seva
participació en diverses activitats en obert com ara taules rodones, debats i conferències que
potenciaran la visibilitat del seu treball com a galerista i fomentaran el coneixement sobre el
col·leccionisme de fotografia (pla d'activitats que seran prèviament posats en coneixement als
expositors per coordinar-ne la participació). Totes les activitats seran retransmeses en línia i
tindran lloc dins del Disseny Hub.

