BASES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DEL PREMI DEL CONCURS
DE GRAFFITI URBÀ EATIM JESÚS POBRE 2019.
L'EATIM de Jesús Pobre (i subvencionat per la Diputació Provincial d’Alacant) amb la finalitat de
promocionar i donar participació a Joves creadors d’art urbà (GRAFFITI) de qualitat, com a mitjà
d'expressió cultural i artístic, convoca el concurs D’ART URBÀ GRAFFITI, amb una temàtica que
estarà relacionada amb “EL FEMINISME“ i que es desenvoluparà en un espai públic urbà de Jesús
Pobre. Així com per a estímul de la població juvenil del poble, dotant-los d’un espai agradable per
a ells i d’una activitat motivant per a les seves inquietuds artístics.
1a- Podran participar tots aquells/es artistes, persones creatives individuals o col·lectiu, que tinguen
entre 18 i 30 anys d’edat (en cas de col·lectiu els components del mateix). La inscripció serà gratuïta
i es podrà presentar un màxim de dos propostes per artista o col·lectiu.
2a- Per a inscriure's seran necessàries les dades següents: nom i cognoms, pseudònim (en cas que
en tinga), data de naixement, NIF, telèfon de contacte i autorització a l'EATIM de Jesús Pobre per
a la reproducció i distribució total o parcial de l’obra presentada (en cas de ser guanyadora), així
com per a la seua exhibició, en qualsevol situació que s’estime oportuna. En cas de col·lectiu les
dades seran de tots els seus integrants.
Per a participar, caldrà que les persones interessades emplenen el full d'inscripció i el full de
manteniment de tercers, que podran trobar en l’EATIM de Jesús Pobre, situada en Plaça de la
Murtera, nº 1, o descarregar-lo de la pàgina web www.jesuspobre.es . Una vegada emplenat, caldrà
que el presenten en aquesta entitat per registre d’entrada. (El full de manteniment de tercers ha de
ser original, actualitzat i correctament emplenat per l’entitat financera i tan sols serà necessari per a
la/les persona/es seleccionada/des).
Hi haurà un únic treball seleccionat, entre tots els treballs i artistes presentats. El termini d'inscripció
serà des de 15 d’abril fins el 3 de maig de 2019.
3a- L’artista o col·lectiu seleccionat es compromet a realitzar la seua obra els dies del 20 al 24 de
maig, exceptuant circumstàncies justificades, i aprovades per l’EATIM de Jesús Pobre.
4a- La realització del treball seleccionat serà els dies 20 al 24 de maig a partir de les 09:00 h i fins
a la seva finalització. L’obra es realitzarà en la paret exterior de l’edifici situat en la Plaça del Poble,
i s’utilitzarà pel seu desenvolupament el tram delimitat per l’organització. (S’adjunta imatge de la
façana).
5a- El tema sobre el qual versarà el treball ha d’estar relacionat amb “El feminisme”. Els treballs
seran originals i inèdits. No s'admetran treballs que tinguen continguts irreverents, obscens,
xenòfobs o qualsevol altre que atempte contra la dignitat de les persones. Així mateix els treballs
hauran d’anar incorporats al mur, per la qual cosa es podrà utilitzar qualsevol material pictòric
artístic que utilitze com a suport el mur (acrílic, esprai ...) , queden excluides instal·lacions
amb objectes, intervencions amb materials que sobreixquen del mur, etc.).

No s’acceptaran tags, ni signatures com a treball en si, però caldrà que tots els treballs estiguen
signats pel seu autor o autora en un cantó de l’obra.
6a- Caldrà que totes les persones aspirants presenten un esbós amb el treball que faran juntament
amb la fitxa d'inscripció.
Caldrà que els esbossos siguen originals i a color, i es presentaran en mida A4, per a la seua
impressió. Donat que l’espai a utilitzar per a la realització de l’obra, està situat en una plaça del
poble, que popularment els habitants denominen “la plaça Rosa” per ser el color majoritari en ella,
es sol·licitarà que el color predominant en l’obra siga de la gama del Rosa, (i que així figure
també en l’esbós), per harmonitzar amb l’entorn.
No seran seleccionats aquells esbossos que constituïsquen apologia de la violència, així com les
obres de contingut racista, sexista, xenòfob o obscè, i qualsevol altre que atempte contra la dignitat
de les persones.
Documentació que s’ha d’aportar:
-

Sol·licitud d’inscripció.
Esbós del projecte que es realitzarà
Breu descripció dels materials que s’utilitzaran per a la realització de l’obra.
Breu currículum artístic amb un màxim de 5 fotos d’obres realitzades, o pagina web on veure
diferents treballs realitzats.

7a- Pel que fa als materials del treballs, l’organització lliurarà andamis o grua (si es precisa) per a
la correcta realització de l’obra, essent la resta de materials a utilitzar per a la realització de l’obra
per compte de l’artista seleccionat/da.
La superfície que tindran per a fer el seu treball serà un espai en la paret de 5.90 m i 3.97 m d'alt x
28.16 m d'ample aproximadament.
8a- El treball serà seleccionat per un jurat que estarà compost per professionals qualificats i personal
de l’EATIM de Jesús Pobre, que valoraran l'originalitat, la qualitat artística i la dificultat de l'execució.
L’obra seleccionada quedarà en poder de l'organització de l'esdeveniment (EATIM de Jesús Pobre),
la qual es reserva el dret de la seua reproducció total o parcial. La decisió del jurat es comunicarà a
tots els interessats inscrits, amb 12 dies naturals d’antelació.
9a- L'organització es reserva el dret a penalitzar a aquelles persones que participen de la realització
de l’obra que adquirisquen alguna actitud violenta, falta de respecte al públic assistent, i podrà fins
i tot anul·lar la decisió del jurat i l’expulsió del concurs.
Serà motiu de desqualificació del concurs:
- La modificació de l'esbós presentat i seleccionat.
- La realització de grafits o tags o qualsevol altra intervenció fora dels espais designats per
l'organització.
- El plagi de les obres d'altres artistes.

10a– Les actuacions podran ser gravades i/o fotografiades, reproduïdes i/o exposades per
l'organització.
11a- Premi: l’obra seleccionada, obtindrà un premi per valor de 1.800 € (mil vuit-cents euros).

