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Presentació i objectius 
Amb l’objectiu de promoure i difondre l’edició d’autor en l’entorn de l’art i l’experimentació gràfica, 
Arts Libris pretén ser un punt de trobada per a professionals i aficionats, productors i 
col·leccionistes. El llibre d’autor té multitut de facetes, possibilitats i resultats, però hi ha una sèrie 
de valors que els agrupen: l’entendre el llibre com a peça d’art o d’experimentació gràfica, la cura 
amb les edicions, l’elecció de papers, enquadernats, etc. Alhora, el posar per davant el contacte 
directe amb el comprador  i la qualitat front l’interès comercial, genera un col·lectiu a mig camí de 
l’art, l’artesania, el disseny i les arts gràfiques i l’enquadernació. Tanmateix és un sector productiu 
interessant i que té a Catalunya una llarguíssima tradició i influència. Al mateix temps volem 
aconseguir generar un punt de trobada per a professionals i curiosos, amb petites exposicions, 
taules rodones, conferències i presentacions de llibres. 
 
L’objectiu és que durant els tres dies que dura l’encontre, l’Arts Santa Mònica sigui un espai 
d’activitat permanent i trobades de passadís,  que amb els anys esdevingui amb una cita important 
per al sector. Pretenem aplegar col·leccionistes i institucions. Els primers per a que puguin gaudir 
d’una gran oferta concentrada i especialitzada. I a les institucions, tant públiques com privades, per 
aconseguir incorporar aquesta producció a les seves col·leccions. El model d’esdeveniment és, com 
heu pogut llegir, mixta, entre un mercat, unes exposicions i un mini-congrés. 
 

Dates 
De caràcter anual i aprofitant l’important poder de convocatòria que té la festivitat de Sant 
Jordi, pretenem incorporar, a l’amplia oferta literària que s’aplega a les Rambles, un camp 
editorial de caràcter cultural i artístic. Creiem que un Sant Jordi sovint mercantilista ha de 
recuperar el poder dels llibres, i volem donar visibilitat als petits editors per sobre de productes 
mediàtics. Les dates proposades son del 23 al 25 d’abril del 2010 amb un acte d’obertura el dia 
22. 

 
Lloc 
L’elecció de l’Arts Santa Mònica és important ja que, situat en l’eix de Les Rambles, el centre aposta 
des de sempre -però encara amb més intensitat en aquest nova etapa- per trobar eines de connexió 
entre les avantguardes, l’experimentació i el gran públic. Entenem que la mostra té un potencial 
important: en primer lloc per als col·leccionistes i aficionats a les edicions d’autor, però també per 
als ciutadans que tot passejant per Les Rambles es podrà trobar amb una oferta sorprenent i alhora 
unes activitats paral·leles que de segur els interessarà. 
 

Referències 
Tenim com a referents fires similars que es fan a Londres, Paris Artistbook International o Nova 
York, Editions/Artists Books Fair, però volem aportar l’edició feta per creadors gràfics i dissenyadors 
a casa nostra. 
De fet, tot plegat arrenca amb l’èxit de l’exposició Visual Cultur Cat presentada a la Fira de 
Frankfurt i que s’ha pogut veure també a Barcelona. Aquella exposició aconseguí aplegar 
llibres entesos com a peces d’art i llibres on l’experimentació gràfica era el seu principal valor. 
És aquesta la línia de treball que ens proposem. 
 



Activitats paral·leles: exposicions i conferències/taules rodones 
Les exposicions es centraran en editors de llibres d’art o edicions de col·leccionista. En aquesta 
primera edició proposem exposar el treball de Editions Atelier Clot, Paris, i exhibir una mostra de la 
Penguin Collectors Society de Londres. 
En quan a les conferències, a banda dels dos expositors que mostren el seu treball, tenim 
acords amb Pablo Martin i Astrid Stravo perquè facin una sessió prèvia al congres de disseny 
editorial que tenen previst fer a Barcelona el mes de juliol. 
També volem recollir l’experiència de l’exposició Petits Editors, Grans llibres que organitza el 
FAD. Així com l’experiència de l’exposició “El mal de la lletra” feta al Macba o la mostra “Edicions al 
límit” produïda per La Panera de Lleida. Alhora, pretenem convidar a personalitats, autors i experts 
del sector. 
 

Participants i condicions de participació 
Treballem per a crear un esdeveniment de llarg recorregut però sabem que és important començar i 
fer-ho amb modèstia. Pensem en una petita fira-mercat de 25 o 30 expositors, tant nacionals com 
internacionals 
Per a tots els casos s’ha previst la disposició d’una caixa centralitzada, (menys per a les llibreries) 
atesa per personal de l’organització, on s’efectuïn totes les vendes de llibres. 
El sistema de participació que proposem, en aquesta primera edició, és molt flexible per a que 
tothom que vulgui i disposi de bon material pugui ser-hi. Per això hem creat diferents modalitats de 
participació. 
 
A. Editors (nacionals i estrangers) 
Pensada per a editors i distribuïdors establerts amb un ampli ventall de publicacions. Tanmateix, 
l’àmbit concret serà el dels llibres d’autor, edicions limitades, rareses, etc. 
 
Condicions:  
Estand propi, atès pel personal del propi expositor. Aquest estand consta d’una taula expositora i un 
plafó al darrera que fa de marc i alhora de superfície expositiva. 
 
Inclou: Pàgina de publicitat gratuïta a la guia-catàleg de l’Arts Libris. 
Inscripció 150 € + 15% de les vendes. 
 
B. Petits editors, creadors gràfics i artistes 
Es tracta d’aplegar un munt de petites editorials i creadors (dissenyadors, artistes gràfics, artistes 
plàstics, etc) de vegades poc comercials i que no poden tenir una bona distribució dels seus llibres. 
 
Condicions: 
Estand compartit amb d’altres, atès per personal de l’Arts Libris.  
 
Inclou: ½ pàgina de publicitat gratuïta a la guia-catàleg de l’Arts Libris.  
Inscripció 50 € + 30% de les vendes 
 
C. Llibreries col·laboradores 
Proposem un intercanvi per a ser presents en les llibreries que participin a l’Arts Libris. 
 
Condicions: 
Estant propi atès pel propi expositor.  
 
Inclou: Pàgina de publicitat gratuïta a la guia-catàleg de l’Arts Libris. 
Inscripció 150 €  
No hi ha aportació del percentatge de les vendes. 



Les llibreries es comprometen a tenir un Display promocional d’Arts Libris a l’aparador de les seves 
botigues. 
 
D Petits editors i creadors estrangers 
Volem una fira internacional i per això hem decidit fer un esforç per tenir la presència d’editors i 
creadors d’arreu. 
 
Condicions: 
Estand compartit atès per personal de l’Arts Libris. No hi ha inscripció, es participa per invitació. 
L’expositor es fa càrrec de les despeses de transport i duanes, de l’enviament i el retorn del material 
a vendre.  
Aportació respecte a les vendes: 30%. 
 
Inclou: Aparició en el llistat de participants en la guia-catàleg de l’Arts Libris, atenció i venda del seus 
productes per part del personal de l’Arts Libris.  


