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BASES Y CONVOCATÒRIA CONCESSIÓ PREMIS DEL CONCURS DE
GRAFFITI “1ª BIMAU DE BENIGEMBLA”

La 1ª B.I.M.A.U Benigembla Internacional Mostra d’Art Urbà es
durà a terme al poble de Benigembla la propera setmana del 30 de juliol
al 5 d'agost de 2018.
BIMAU és un projecte de dinamització cultural que pretén fomentar la
participació creativa dels diferents agents socials a partir de projectes
artístics i col·laboratius a l’espai públic.
BIMAU és un art reivindicatiu i de compromís que intensifica la relació
entre els espais i les persones.
Temàtica
Benigembla és un poble que es caracteritza per la seua relació
amb el riu i els seus murs de contenció. Els projectes, doncs hauran
d'estar vinculats al paisatge, de manera conceptual o bé simbòlica, i
hauran de fomentar l’ús del safareig i els seus entorns, així com
promoure que persones, col·lectius, i el mateix espai es retroben en
nous usos, noves propostes i noves mirades per aquests espais tant
específics.
Participants
La mostra està oberta a qualsevol artista, col·lectiu o persona
creativa, que estiga interessada a desenvolupar un projecte que tinga
relació amb aquests requeriments. Per optar a participar-hi, cal
presentar un projecte concretant la proposta d’ intervenció.
Ubicació
Els projectes es realitzaran al safareig del poble, ribás i altres
llocs encara per determinar.

Criteris de participació
La Mostra es formula a partir d'entendre l' espai públic com una
plataforma d'interacció.
Es tracta de potenciar un art d' acció que fomente dinàmiques de
participació creativa i de col·laboració entre els mateixos usuaris de
l'espai on s' esdevé.
La mostra pretén reclamar l'espai públic com a plataforma d'
experimentació i de reflexió, a través d'un art que no tingui la finalitat
de mostrar-se sinò d'implicar-se i d'implicar l' espai públic en la vida
diària de les persones.
Es valorarà molt positivament que els projectes potencienen les
relacions entre individus, que incidisquen en la inclusió activa de
diferents col·lectius existents al poble, i que contribueixin a la
regeneració comunitària tot reforçant les capacitats organitzatives i d'
autogestió en relació amb el poble.
La qualitat artística de cada projecte, així com la capacitat de l'artista a
relacionar i a articular la proposta amb el paisatge, el poble i les
costums d'aquest, seran factors determinants.
La intervenció proposada en el projecte no podrà suposar una agressió
o deteriorament de les edificacions, instal·lacions o context
arquitectònic i urbanístic de l'espai on s'ubiquen.
L'organització podrà determinar o modificar l'espai final destinat a
cadascuna de les instal·lacions. Els projectes seleccionats no podran
tenir variacions formals o conceptuals respecte al projecte presentat
sense previ avís de l'artista.
Modalitats
Creadors de graffitis i art urbá de qualitat, com a mitjans de
d’expresió cultural i artística.
Inscripció
La inscripció és gratuïta.
Cal aportar:
-Sol·licitud d’inscripció.
-Currículum artístic.
-Dossier del projecte, que inclourà, una descripció per escrit de la
proposta, descripció gràfica amb esbossos.
-Cal enviar la documentació per correu electrònic, per correu ordinari o
bé, personalment.

Termini d’admissió
Per a participar, caldrà que les persones interessades
emplenen el full d’ inscripció i el full de manteniment de terceres, que
podran descarregar-lo de la pàgina web www.benigembla.es
Una vegada emplenat caldrà que el presenten en el mateix Ajuntament
o remetre’l a l’adreça de correu electrònic: aytobenigembla@gmail.com
Les sol·licituds i els projectes es podran presentar fins al divendres 20
de juliol de 2018 a les 14h.
Totes les persones o grups seleccionats es comprometen a realitzar la
seua obra durant la setmana cultural del 30 de Juliol al 5 d’Agost,
exceptuant circumstàncies justificades.
L´Ajuntament posa a disposició dels artistes, de forma gratuïta, les
instalacions del camping del poble.
Caldrà que totes les persones aspirants presenten un esbòs amb el
treball que vagen a reatlizar a l´Ajuntament amb la fitxa d’inscripció.
Caldrà que els esbossos siguen originals i a color, i es presentaran amb
suport paper o cartolina de mida A4, o per corrreu electrònic respetant
el tamany A4 per a la seva impressió.
Recursos per als projectes
Cada projecte seleccionat rebrà una dotació de 200€ en concepte
de premi i de les despeses derivades de la instal·lació, transport,
pintura, muntatge i desmuntatge.
Resultats de selecció
El jurat que seleccionarà els projectes està format pels mateixos
organitzadors de la BIMAU i algun membre assessor extern, si es
considera oportú.
Els artistes seleccionats cedeixen el dret de difusió pública de l'obra
exposada, per tal de difondre la mostra.
Muntatge de les obres
Els projectes que requereixen muntatge d'algun tipus hauran
d´especificar-ho.
Els artistes seran responsables de l'espai urbà que ocupen i en el cas
que aquest es deteriore durant l'exposició, muntatge o desmuntatge de

la seua obra, l'artista es farà càrrec dels danys ocasionats. Així mateix
l'organització no es fa responsable dels danys que puguen tenir les
instal·lacions durant la seva exposició, muntatge o desmuntatge.
La participació en aquesta convocatòria suposa la plena acceptació d'
aquestes bases.
La resolució de l'organització serà inapel·lable.
L'organització es reserva el dret d' interpretació de les bases, així com la
resolució de qualsevol incidència que pugui sorgir.
Difussió
Les actuacions podran ser gravades i/o fotografiades, reproduïdes i/o
exposades per l’organització.

