72 hores de fama
Busquem il·lustracions caòtiques, de mal gust o desordenades per exposar-les els
tres dies del Barcelona Il·lustració Festival (Bill Festival 2018). Serà la teva obra una
d’elles?

Mostra efímera d’il·lustració pel Barcelona Il·lustració Festival el 19,20 i 21
d'octubre de 2018

CONVOCATÒRIA OBERTA!
Cerquem obres amb un carácter arriscat ja sigui a nivell temàtic, tècnic, o de metodologia. La
mostra estarà exposada el 19,20 i 21 d'octubre a l'Espai Utopia 126, coincidint amb la
celebració del Bill Festival 2018.
Temàtica: Caos, mal gust i desordre
Lloc: Espai Utopia 126, Carrer de Cristóbal de Moura, 126, 08019 Barcelona
Qui pot participar: La convocatòria es d’àmbit internacional i està dirigida a qualsevol
il·lustrador/a professional o estudiant d'il·lustració.
Obra a presentar
Obra original, publicada o no, de caràcter individual o formant part d'un projecte més ampli i/o
col·lectiu.
Obra impresa o aplicada a diferents suports incloent la il·lustració mural documentada amb
fotografies.
El format de l'obra presentada ha de ser digital i la reproducció serà a càrrec de l’organització
del Bill Festival 2018.
Les obres només seran usades durant al 19,20 i 21 d'octubre de 2018 a l'Espai Utopia 126 i a la
web del Barcelona Il·lustració Festival (http://billfestival.cat/).
Com presentar les imatges
Per via telemàtica a l’adreça de correu billfestival@gmail.com fins el 19 de setembre de 2018.
Mides: 300 dpi, en RGB i format JPG.
Informació addicional: Indica el format original de l’obra, mides i/o resolució, així com una
descripció del projecte i tota la informació addicional que consideris adequada.
Selecció de les imatges i notificació
Les obres seran seleccionades per un comissariat expert en obra gràfica. En aquesta edició el
comissariat està format per Elisa Munsó (El Diluvio Universal), Mariya Alipieva (Oslo Graphic
Barceloneta) i Natalia Zaratiegui (Galeria Cromo).
Els seleccionats seran notificats uns dies abans de la celebració de l'esdeveniment.

