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BECA DE PINTURA

CURS 2009-2010

1. La Fundació Privada Güell, amb la col·laboració del Reial 
Cercle Artístic i del Cercle Artístic de Sant Lluc convoquen 
una beca per a joves pintors de terres catalanes.

2. Tindran una edat compresa entre 18 i 30 anys en el 
moment de demanar la beca.

3. Presentaran cinc obres executades recentment, de 8 figura 
tamany mínim. Les obres dels seleccionats i del guanyador 
de la beca de l’any anterior seran exposades públicament a 
la Sala d’Exposicions del Reial Cercle Artístic, del 13 al 26 
d’octubre de 2009.

4. La data d’entrega de les obres estarà compresa entre els 
dies 5 i 9 d’octubre de 2009. Es farà al local social del Reial 
Cercle Artístic (carrer Arcs número 5 de Barcelona) d’onze 
a dues del matí i de quatre a vuit del vespre.

5. El jurat nomenat per la Fundació Privada Güell escollirà 
un sol artista pintor que es beneficiarà de la beca, l’import 
de la qual serà de 3.500 euros, que es farà efectiu en tres 
entregues consecutives, la primera en el moment de fer-se 
l’entrega pública de la beca.

6. La beca es donarà a un treball unipersonal.

7. La fundació aprovarà prèviament les obres a exposar en 
finalitzar la beca.

8. El becari ha de donar a la fundació una de les seves obres, 
la qual podrà escollir-la entre les presentades al concurs o 
les executades durant la beca.

9. Trimestralment, el becari haurà d’informar de l’evolució 
del seu treball al president de la fundació (o a la persona 
per ell designada). L’esmentat requisit és absolutament 
necessari i la manca de rigor metodològic podrà ser motiu 
de cancel·lació de la beca.

10. La fundació i les entitats col·laboradores no es faran 
responsables del deteriorament, trencament o pèrdua de 
qualsevol de les obres presentades.

11. La decisió del jurat serà inapel·lable i la presentació a la 
present convocatòria implica l’acceptació d’aquestes bases 
i la seva interpretació a criteri del jurat.


