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INTRO



La L’ANDART és una biennal artística que se celebra a Andorra des del 2015. 
La seva missió és  posar en valor l’expressió artística com a element de reflexió davant 
els reptes actuals de la societat, configurant espais d'intercanvi i de convivència cultural.

La cinquena edició del L’ANDART parlarà sobre l’economia circular, en un moment 
en què la crisi del model energètic i l’impacte del canvi climàtic ens commina a 
buscar una nova manera de relacionar-nos amb l’entorn. Tot plegat, sota el lema 
de: “La Muntanya en circulació”.

Una selecció d’artistes escamparan les seves propostes entre el 15 de setembre i 
el 15 de novembre de 2023 pel nucli urbà de Sant Julià de Lòria i l’antiga fàbrica de 
tabacs CATSA, donant vida a espais oblidats i reflexionant sobre la relació que mantenim 
amb el nostre entorn i que planteja una actitud crítica a través de l’art sobre la nostra 
petjada al planeta en general i en territoris de muntanya en particular.

Com a novetat, comptem amb un país convidat: San Marino. Una mostra dels seus 
artistes emergents ompliran de vida l’edifici de l’antiga fàbrica de tabacs, un espai 
a qui L’ANDART dona una nova oportunitat. 

En aquesta edició, la CATSA serà un gran aparador de què disposaran els 
artistes del país per mostrar als professionals del sector de l’art (curadors, 
comissàries, crítics, periodistes) la qualitat de la seva obra.



HISTO
RIA



Espai Origen de Sara Valls, Frédéric Ho�mann i Susanna Ferran Aprisió de Víctor Mata i J. Lluís Vendrell

Praying Mantis de David Vanorbeek

 PRIMERA EDICIÓ 2015
L’organització d’ALA 2015 i els sponsors i col·laboradors van fer un balanç molt 
positiu de la primera edició de la Biennal. L’elevat nombre de persones que van 
passar pel Punt d’Informació amb interès per l’esdeveniment, el ressò mediàtic 
aconseguit als mitjans de comunicació, els excel·lents resultats de la pàgina web i 
els perfils a les xarxes socials, juntament amb la gran resposta obtinguda per part 
de les escoles del país a la proposta de la Zona Ras, van ser les principals proves de 
l’èxit.



Som de Marc Sellarès Els Esquiladors de Toni Cruz

Llitgam d’Emma Regada

 SEGONA EDICIÓ 2017
La segona edició de la Biennal va destacar per un bon grapat de motius,
entre els quals figuren les 50 obres escollides d’entre els més de 80 participants en 
representació d’11 païssos, els milers i milers de visitants - 6.000 d’ells a la Fàbrica de 
la Llana -, els milers de comentaris i imatges compartides a les xarxes socials o l’èxit 
d’estudiants que es van desplaçar al llac d’Engolasters per participar al projecte de 
mediació pedagògica de la Zona Ras.

Cal destacar també l’important ressò mediàtic de la mostra en mitjans nacionals i 
internacionals, el nombre, la qualitat i l’interès dels artistes que hi han participat
i la implicació de rellevants centres d’art i cultura contemporània. Tot plegat està 
contribuint a posicionar Andorra com a indret de referència pel que fa al “land art” i a 
l’art en els espais públics.



Beyond Walls de Saype La Llibertat d’Ícar de Tony Lara

3a BIENNAL INTERNACIONAL D’ANDORRA

  TERCERA EDICIÓ 2019
L’organització canvia de nom i crea la marca L’ANDART, conscient de l’interès cada 
cop més gran vers un moviment de l’art contemporani que és bandera d’una societat 
veritablement preocupada pel canvi climàtic i compromesa amb el medi ambient. 
Al llarg dels darrers mesos, per exemple, han aparegut iniciatives semblants al sud 
d’Europa. Sigui com sigui, aquesta tercera edició serà recordada en el futur com una 
etapa en la qual va quedar palesa la seva capacitat d’expandir-se i connectar amb 
realitats molt diverses en l’àmbit de l’art, la cultura i el medi ambient. 

De manera resumida i molt gràfica, la tercera edició de la Biennal va destacar per un 
bon grapat d’indicadors quantitatius entre els quals hi ha les 38 obres escollides 
d’entre les més de 200 presentades. Els milers de visitants (més de 160.000 ), els 
nombrosos comentaris i imatges compartides a les xarxes socials i la repercussió 
als mitjans de comunicació més prestigiosos del nostre entorn ens fan estar més 
que satisfets. 



The Last Refuge de 
Maurizio Perron

Casa Meva és Casa Teva 
d’Emilie Klasen

 QUARTA EDICIÓ 2021
Aquesta quarta edició serà recordada per ser la biennal de la post 
pandèmia de COVID 19.

El 2021 el leit motiv de la Biennal ens connectava amb la voluntat d’obrir la 
porta a la reflexió i a l’acció a través de l’art. I ho fèiem amb la pregunta 
que va servir de punt de partida als artistes que van prendre part en 
aquesta quarta edició de la biennal: què faríem si ens haguéssim de 
confinar a les muntanyes?

Una quarantena d’artistes d’arreu del món ens van oferir la seva 
personal resposta en un diàleg apassionant entre l’art i la natura a l’entorn 
d’una de les grans reflexions del moment. Una manera de 
posar sobre la taula  l’abast dels canvis que la COVID-19 van suposar 
per a la població mundial, i d’obrir la ment cap a altres possibles 
formes de confinament,  vinculades a la natura o com a camí alternatiu 
a la concentració de les ciutats. 

L’ANDART es consolida així com un motor que ha ajudat a dotar el país 
d’una activitat de prestigi amb centenars d’obres de grans artistes de 
renom nacional i internacional,  que han entrat dins el catàleg i que 
s’han ubicat en punts estratègics del país; amb milers de persones 
que s’han desplaçat per gaudir-les i amb centenars de milers 
d’impactes positius a través de les xarxes socials.
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Megalo-X, de David Vanorbeek

 FITXA TÈCNICA

Descripció 
Per a la Cinquena Biennal Internacional d’Andorra, fem una crida a la 
participació de tots els artistes que vulguin formar part de la creació de 
l’esdeveniment. 

Localització
Aquesta edició tindrà lloc al centre urbà de Sant Julià de Lòria, amb un 
punt especialment destacat: l’antiga Fàbrica de Tabac CATSA. 

 FITXA TÈCNICA

Dates
Fase d’instal·lació:    De l’1.09.23 al 14.09.23

           Inauguració:    14.09.23 a les 18:00 

                  Biennal:    Del 15.09.23 al 15.11.23

Públic
Tots els públics. Totes les activitats són gratuïtes. 



Cabin, de DATA ARQUITECTURA

 OBJECTIUS

1. Contribuir al posicionament d’Ando-
rra com un país sensible envers el seu 
entorn mediambiental, que sap relacio-
nar-se amb el paisatge. Contribuir així 
a la seva promoció interna i externa. 

2. Avançar en l’aposta per una tendèn-
cia artística que pot conviure amb les 
característiques i la tradició del nostre 
país, una tendència amb un futur 
brillant i que desperta un gran interès 
entre la població, per la seva plasticitat 
i fotogènia. 

3. Dotar el país d’una activitat de 
prestigi que pugui tenir continuïtat en 
el temps. d’impactes positius a través 
de les xarxes socials.

4. Donar a conèixer a la ciutadania 
de Sant Julià de Lòria i d’Andorra en 
general noves propostes artístiques 
que ens ajudin a reflexionar sobre el 
nostre entorn, tant des d’un punt de 
vista cultural, com social i econòmic.
 

5. Promocionar artistes del país en un 
context de projectes internacionals.

6. Consolidar un esdeveniment cultural 
que és un referent en l’àmbit de l’art 
contemporani. 

7. Facilitar la relació entre artistes i 
públic per a un diàleg fluïd de tu a tu. 

8. Donar l’oportunitat a tota la ciutada-
nia per tal que al llarg de dos mesos 
descobreixin en la cultura contemporà-
nia un espai d’aprenentatge i formació. 

9. Descobrir nous llenguatges artístics 
a través del concepte que vertebra el 
festival. 

10. Treballar per una cultura compro-
mesa amb el seu entorn i la seva gent. 



 ORGANIGRAMA

GOVERN D’ANDORRA. Ministeri de Cultura

COMÚ DE SANT JULIÀ DE LÒRIA

ANDORRA TURISME 

FEDA

ANDORRA TELECOM

FUNDACIÓ SORIGUÉ

Representant del Ministeri de Cultura

Representant d’Andorra Turisme

Representant del Comú de Sant Julià de Lòria

Representant d’Andorra Telecom

Representant de Feda

Representant dels Patrocinadors Privats

REUNIÓ DE PAPAIA
LORENTE ASSESSORS

GLOP DE BLAU
MOLES DISSENY

ALBERT
GUSI

PERE
MOLES

COMISSARIAT

COMITÈ DE
PRESIDÈNCIA

DIRECTOR
ARTÍSTIC

COMÍTÈ
TÈCNIC

LOGÍSTICA I
GESTIÓ ECONÒMICA

COMUNICACIÓ I
ATENCIÓ AL CLIENT



LA MUNTANYA
EN CIRCULACIo



 LEMA

A L’ANDART sabem com és d’important l’expressió artística com a via per 
encarar els desafiaments del futur, com a element de reflexió dels reptes 
actuals de la societat i com a forma d’implicar la ciutadania en els proces-
sos creatius, configurant espais d'intercanvi i de convivència cultural. 

La cinquena edició de la L’ANDART ens proposa enguany parlar d’economia 
circular en un moment en què la crisi del model energètic ens obliga a 
deixar de posposar les transformacions a que ens commina el canvi 
climàtic per oferir-nos una nova manera de relacionar-nos amb l’entorn. 
  
Per això, enguany proposem establir un nou diàleg sota el lema de: 
LA MUNTANYA EN CIRCULACIÓ 

Una proposta que ens convida a reflexionar sobre la relació que mantenim 
amb el nostre entorn i que planteja una actitud crítica a través de l’art 
sobre la nostra petjada al planeta en general i en territoris de muntanya
en particular. 

L'economia circular és un model de producció i consum que implica 
compartir, llogar, reutilitzar, reparar, renovar i reciclar materials i produc-
tes existents totes les vegades que sigui possible per crear un valor afegit. 
Així, el cicle de vida dels productes s'estén. 

Enguany, portem aquesta proposta al nucli urbà de Sant Julià de Lòria, 
donant vida a espais oblidats i acostant les creacions artístiques a tothom. 
L’art surt al carrer per establir un diàleg interactiu i proper, que s’acom-
panya de múltiples accions paral·leles i activitats complementàries. 

Com a novetat comptem amb un país convidat: San Marino. Una selecció 
dels seus artistes emergents ompliran de vida l’antiga fàbrica de tabacs  
CATSA, un espai a qui la Biennal dona una nova oportunitat.  

Aquest espai acollirà també una selecció de propostes d’artistes nacionals. 
Enguany, el sentit d’aquesta selecció s’amplia. Si d’una banda, com és 
habitual, permetrà apropar a la ciutadania les arts visuals més actuals 
que es fan al país, en aquesta edició es mostrarà als professionals del 
sector de l’art (curadors, comissàries, crítics, periodistes) la qualitat de 
la seva obra. L’ANDART esdevé, doncs, un estímul per a la creació també 
en aquesta direcció i una plataforma per al salt internacional dels 
nostres artistes.
  
D’aquesta manera, la Muntanya – i de retruc L’ANDART - circula més que 
mai: perquè es mou i s’adapta a diferents localitzacions, perquè aprofita i 
fa reviure espais oblidats, perquè convida a una presa de consciència sobre 
l’ús que fem de les coses, de les matèries primeres, del nostre entorn. 
Perquè -en definitiva- creiem que l’art forma i ha de formar part d’un procés 
de reflexió col·lectiu sobre els grans reptes que tenim com a societat.

Una quarantena d’artistes d’arreu del món ens oferiran les seves personals 
respostes a aquesta premissa en un diàleg apassionant entre entre l’art 
i la ciutadania a l’entorn de la sostenibilitat mediambiental i de l’impuls 
de l’economia circular en tots els àmbits de la nostra existència. 

Avui, posem en valor el que és nostre. I L’ANDART,  hi té molt a dir. 
Tot plegat amb la voluntat d’ajudar a posicionar Andorra, com un país 
sensible envers el seu entorn mediambiental, que sap relacionar-se 
amb el paisatge, que obre noves vies de diàleg des de la muntanya,  
contribuint així a la seva promoció interna i externa  i a la consolidació 
de la Marca Andorra. 

Una fita al calendari que tindrà lloc a Sant Julià de Lòria entre el 15 de 
setembre i el 15 de novembre de 2023.



LA 5a. BIENNAL ES DIVIDEIX EN DUES ÀREES UBICADES 
A LA PARRÒQUIA DE SANT JULIÀ DE LÒRIA: 

EL NUCLI URBÀ I L’ANTIGA FÀBRICA DE TABACS CATSA

PER VISITAR-LES L’ORGANITZACIÓ PROPOSA DOS ITINERARIS
DIFERENCIATS I COMPLEMENTARIS. TOTS DOS SÓN PERFECTES

PER REFLEXIONAR SOBRE EL LEMA DE LA BIENNAL
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ITINERARI CENTRE URBÀ 

Per una banda els carrers del centre urbà de Sant Julià de Lòria ens 
proposen un recorregut integrat en el dia a dia de la gent de Laurèdia: 
perquè l’art és una expressió que ha d’interactuar amb normalitat amb 
el brogit de la quotidianitat.

Amb aquesta proposta, les obres seleccionades interactuen i interpel·len 
el vianant, establint aquest diàleg ric a l’entorn de la sostenibilitat 
mediambiental i de l’impuls de l’economia circular en tots els àmbits de 
la nostra existència.
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ITINERARI CENTRE URBÀ 

Centre urbà de Sant Julià de Lòria 
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ITINERARI CENTRE URBÀ 

Centre urbà de Sant Julià de Lòria  
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ITINERARI CENTRE URBÀ 

Centre urbà de Sant Julià de Lòria 

3_ ROCA DEL NOU VIAL
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ITINERARI CENTRE URBÀ 

Centre urbà de Sant Julià de Lòria  
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ITINERARI CENTRE URBÀ 

Centre urbà de Sant Julià de Lòria 

5_ AVINGUDA VERGE DE CANÒLICH, 6
Espai reservat als Premis COAA L’ANDART 23, dirigit als col·legiats del COAA
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ITINERARI CENTRE URBÀ 

Centre urbà de Sant Julià de Lòria 
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ITINERARI CENTRE URBÀ 

Centre urbà de Sant Julià de Lòria 
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ITINERARI CENTRE URBÀ 

Centre urbà de Sant Julià de Lòria 

8_ PLAÇA MAJOR (MUR)
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ITINERARI CENTRE URBÀ 

Centre urbà de Sant Julià de Lòria 
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ITINERARI CENTRE URBÀ 

Centre urbà de Sant Julià de Lòria 
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ITINERARI CENTRE URBÀ 

Centre urbà de Sant Julià de Lòria 
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ITINERARI CENTRE URBÀ 

Centre urbà de Sant Julià de Lòria 

12_ PLACETA DEL MALLADOR

Ctra. General I
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Ctra. General I
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ITINERARI CENTRE URBÀ 

Centre urbà de Sant Julià de Lòria 

13_ PLACETA DAMUNT L’ESGLÉSIA DE SANT JULIÀ I SANT GERMÀ
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C. de les Escoles
C. Camp de Perot
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7,2 m .



ITINERARI CENTRE URBÀ 

Centre urbà de Sant Julià de Lòria 

14_ ANTIC COMÚ (Sala d’exposicions i Punt d’informació)

Ctra. General I

Ctra. Fontaneda

Av. Verge Canòlich

C. Dr. Palau

C. de les Escoles
C. Camp de Perot

C. Dr. Palau

C. Mn. Enric Marfany
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CATSA
Av. Francesc Cairat

Planta 1a.

Planta 2a.



ITINERARI CENTRE URBÀ 

Centre urbà de Sant Julià de Lòria 

15_ PLAÇA DE LA GERMANDAT

Av. Verge Canòlich
C. Dr. Palau

C. de les Escoles
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ITINERARI CENTRE URBÀ 

Centre urbà de Sant Julià de Lòria 

16_ JARDÍ DEL REIG

Av. Verge Canòlich
C. Dr. Palau

C. de les Escoles

C. Camp de Perot
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ITINERARI CENTRE URBÀ 

Centre urbà de Sant Julià de Lòria 

17_ OFICINA DE TURISME

Ctra. General I

Ctra. Fontaneda

Av. Verge Canòlich
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Ctra. de Certers

Av. Rocafort

CATSA

7 m .

7 m .



ITINERARI CENTRE URBÀ 

Centre urbà de Sant Julià de Lòria 

18_ PLAÇA LAURÈDIA

C. Camp de Perot
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Av. Verge Canòlich
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Av. Rocafort

CATSA
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ITINERARI CENTRE URBÀ 

Centre urbà de Sant Julià de Lòria 

19_ NOVA PLAÇA DAMUNT L’AVINGUDA ROCAFORT 

(En construcció)

C. Camp de Perot

Ctra. General I

Av. F
rancesc Cairat

Av. Verge Canòlich

Ctra. Fontaneda

Ctra. de la Rabassa

CATSA
Av. Rocafort

Av. Verge Canòlich



Av. Verge Canòlich C. Dr. Palau

C. de les Escoles

C. Camp de Perot

C.
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un
a Ctra. General I

Av. F
rancesc Cairat

Av. Verge Canòlich

Ctra. Fontaneda

Ctra. de la Rabassa

Ctra. de Certers

Av. Rocafort

ANTIGA
FÀBRICA

DE TABACS





ESPAI CATSA

Antiga Fàbrica de Tabacs

Recuperem l’antiga fàbrica CATSA, a la zona 
de les Arades. Un espai en desús, que es 
converteix en l’epicentre de la Biennal. 

Va ser una fàbrica de tabac i posteriorment 
va ser la seu de la cooperativa Sabors i 
Aromes del 2011 al 2016 per promocionar 
la trumfa feta a Andorra, amb producció 
hortícola, i les plantes medicinals. 

Avui, L’ANDART recupera l’immoble amb 
voluntat simbòlica de fer-ne una mostra 
d’economia circular donant-li un nou ús i 
posant-lo com a centre d’activitat neuràlgica 
de la cinquena edició de la biennal, amb un 
doble objectiu: d’una banda, oferir una 
selecció d’obres d’artistes santmarinesos, 
país convidat en l’edició d’enguany; i de 
l’altra, una selecció d’artistes nacionals i 
internacionals.

Si l’obra esta pensada per a un espai 
interior, sigui pintura, fotografia, video, 
escultura, instal·lació ... CATSA és la millor 
opció. El comitè de comissariat escollirà la 
millor ubicació dins de la fàbrica. Estat actual de la façana principal de CATSA



ESPAI CATSA

Antiga Fàbrica de Tabacs

SIMULACIÓ DE RETOLACIÓ 

5a. Biennal
Internacional

d’Andorra



 PLÀNOLS 

Antiga Fàbrica de Tabacs

PLANTA BAIXA  1.149,12 m2

3

1 2

4

1. Entrada

2. Recepció / Informació

3. Expo Economia Circular  94,85 m2

4. Espai San Marino  805,38 m2

5. Sales  124,80 m2

6. Entrada

7. Accés jardí, planta -1 i -2 

5

7

6



1. Sala 1  776,9 m2

2. Sala 2  95,41 m2

3. “Caldera”  19 m2

4. Sala 3  36,67 m2

5. “Secador 1”  22,23 m2

6. “Secador 2”  28,02 m2

7. “Transformador”  5,13 m2

8. Sala 4  11,46 m2

9. Jardí

10. Sala jardí 1

11. Sala jardí 2

12. Sala jardí 3

13. “Galliner”

14. Accés jardí

15. Accés jardí, planta -1 

 PLÀNOLS 

Antiga Fàbrica de Tabacs

PLANTA -1  1.149,12 m2

3

4

5

6

15

1

9

8

14

2

710 11 12 13



 PLÀNOLS 

Antiga Fàbrica de Tabacs

PLANTA -2   109 m2

1. “Traster 1”  35,79 m2

2. ”Traster 2”  27,94 m2

3. “Traster 3”  18,75 m2

3

1

2



 FOTOGRAFIES

Antiga Fàbrica de Tabacs



 FOTOGRAFIES

Antiga Fàbrica de Tabacs



 FOTOGRAFIES

Antiga Fàbrica de Tabacs



 FOTOGRAFIES

Antiga Fàbrica de Tabacs



CONVO
CATO
RIA



Libèl·lules Emperador, de Matías Mischung

 CONVOCATÒRIA ARTÍSTICA

Objectiu 

Les propostes d’intervencions artístiques han de ser de caràcter 
contemporani i seguir la missió de la Biennal, que és la de fer valer 
el gran patrimoni natural i cultural d’Andorra, amb la premissa de construir 
un paisatge contemporani, una manera diferent d’interpretar un lloc, un 
territori, un país... 

Justificació i localització

Sant Julià de Lòria és un escenari immillorable per allotjar un esdeveniment 
d’aquestes característiques. Disposa de tots els ingredients indispensables 
per dur a terme aquesta modalitat artística: un paisatge urbà i natural de 
gran bellesa, fruit de la seva ubicació geogràfica, i un patrimoni artístic i 
arquitectònic d’un gran valor cultural. 



La vida te zarandearà, de Carlos de Gredos

7. Un cop el jurat hagi seleccionat les obres, els artistes escollits 
podran iniciar els tràmits de pagament en concepte de remuneració 
artística seguint les indicacions i els requisits de l’organització. 
El festival es compromet a fer dos pagaments en dues fases 
(50%+50%), sempre prèvia presentació de factura en cada fase. Un 
primer pagament amb l’obra instal·lada, i un segon pagament amb 
l’obra completament retirada. En ambos casos, caldrà haver seguit les 
indicacions del festival. 

 CONVOCATÒRIA ARTÍSTICA

Condicions de participació

1. Aquesta convocatòria està oberta a tots els artistes tant nacionals 
com internacionals. El lema d’aquesta 5a edició és:
LA MUNTANYA EN CIRCULACIÓ

2. Es convida a l'artista a crear les propostes que vulgui en els 
emplaçaments proposats per l’organització. L’organització es reserva 
el dret de modificar l’emplaçament escollit per l’artista i a suggerir-ne 
un de nou. En el cas que l’artista no especifiqui cap emplaçament, 
l’organització triarà la ubicació més idònia a través d’un jurat format 
per un comitè de selecció i gestió artística. La decisió del comitè de 
selecció serà definitiva i es comunicarà personalment a tots els 
artistes participants. El jurat, per a la selecció, pot sol·licitar informa-
ció addicional als artistes candidats.

3. Les dates de muntatge seran de l’1 al 14 de setembre de 2023, 
amb la possibilitat de començar abans, si el projecte ho requereix.

4. L’artista es compromet a tenir l’obra finalitzada i instal·lada el 
dijous 14 de setembre, dia de la inauguració. 

5. L’organització oferirà un hotel a un preu especial, als artistes 
estrangers que ho desitgin. 

6. Els artistes han de presentar un projecte i un pressupost que cobrirà 
totes les despeses (projecte artístic, material, transport, muntatge, 
viatge, serveis auxiliars, honoraris...)



Untitled de Jean-Paul Bourdier

CONVOCATÒRIA ARTÍSTICA 

La documentació a presentar es farà a través de la pàgina web de la 
Biennal, www.andorralandart.com amb la següent informació abans 
Dimecres 31 de maig del 2023, a les 23.55:

Informació de l’artista
Nom i cognoms de l’artista o col·lectiu.
Currículum i/o dossier artístic amb treballs similars (Format PDF).
Pàgina web i/o xarxes socials.

Proposta artística (Màxim 300 paraules).
Ubicació suggerida.
Temps necessari per al muntatge.

Pressupost desglossat de la proposta (impostos inclosos).
S’haurà d’especificar en quin dels grups següents es troba el projecte:

GRUP A: de forma gratuïta
GRUP B: d’1 a 500 €
GRUP C: de 501 a 1.000 €
GRUP D: de 1.001 a 2.000 €
GRUP E: més de 2.000 €

Qualsevol dubte o aclariment podeu contactar-nos directament al correu electrònic 
comissariat@andorralandart.com 

NOTA: L’organització destinarà una gran part del pressupost a la difusió i la menció dels artistes i les 

seves obres en diversos mitjans de comunicació, com ara mitjans audiovisuals, catàlegs, pàgina web, 

xarxes socials, anuncis de premsa, cartells...





Gall Daurat, de dEmo

SUPORT i VENDA

Carta de Suport

El cost econòmic de les obres serà un factor rellevant però no 
discriminatiu en la selecció final. És per aquest motiu que s’entre-
garà una carta de suport als artistes que poden utilitzar per demanar 
subvencions a entitats públiques o privades (màxim dos) i poder 
presentar així un pressupost més assequible. El patrocinador* 
figurarà en tots els suports comunicatius del festival on aparegui 
l’obra.

Venda de l’obra

A excepció d’obres o treballs efímers o préstecs de col·leccions 
privades, totes les obres poden estar disponibles per a la seva venda, 
sempre que l’artista ho desitgi. La venda s’ha de dur a terme a través 
de l’organització.

*L’organització, prèvia difusió del patrocinador suggerit per l’artista, aprovarà la seva 
idoneïtat. No s’acceptaran patrocinadors que incorrin en contradicció o s’emmarquin 
en  pràctiques considerades il·lícites en relació a l’esperit del festival i els seus 
patrocinadors principals.  



CRONOGRAMA

De l’1 al 30 de juny del 2023

1 de juliol del 2023

Dimecres 31 de maig del 2023, a les 23.55 h

FASE DE DESMUNTATGE DE LES OBRES

CONVOCATÒRIA ARTÍSTICA

SELECCIÓ DE LES OBRES

INAUGURACIÓ DE LA BIENNAL

L’ANDART 23. 5a BIENNAL INTERNACIONAL

DATA LÍMIT D’ENTREGA DE PROPOSTES

FASE D’INSTAL·LACIÓ DE LES OBRES

COMUNICACIÓ DELS ARTISTES SELECCIONATS

Del 15 de febrer al 31 de maig del 2023



ORGANITZA

Pere Moles, Comissari
comissariat@andorralandart.com

Albert Gusi, Director artístic
artistica@andorralandart.com

PATROCINA

COL·LABORA


