“Emoció, Voluntat i PASSIÓ”
CREVILLENT, dins de la seua tradició i des de temps secular, celebra recorreguts processionals
durant la Setmana Santa, mitjançant trons i imatges que les diferents Confraries i Germanors actuals,
esdevingudes dels antics gremis medievals i de generació en generació, han anat purificant i arrelant
valors testimonials profunds, que els costums reiterats i volgudes, han anat transformant en tradicions
i tirades íntimes indissolubles en el crevillentí, fins a aconseguir que aquestes celebracions, siguen
senyal indeleble d'identitat.
L'EXCM. AJUNTAMENT de CREVILLENT, la FEDERACIÓ DE CONFRARIES I GERMANORS DE
SETMANA SANTA, i la Vila de CREVILLENT, volen rendir un homenatge a la seua SETMANA SANTA,
element fonamental del Patrimoni Històric i Artístic de la Vila i en la seua representació, als integrants
de les Confraries i Germanors, com a nucli vital i bàsic que són els portadors històrics de la nostra
tradició, constituint-se en un actiu social i cultural de primera magnitud.
La nostra localitat no compta amb un recordatori memorable que homenatge la seua Setmana
Santa, sent aquest, el motiu que ens impulsa a convocar aquest Certamen Internacional d'Escultura,
mitjançant el projecte per a l'execució i materialització sobre les figures representatives objecte de
l'homenatge.
Del present Certamen eixirà una escultura, arran de terra, que els organitzadors situaran en l'en
la Plaça de la Constitució, àgora i centre neuràlgic cívic, depositària esdeveniments de fe, cultura i
tradició, enfront del temple La nostra Senyora de Betlem, tot això d'acord amb el que s'estableix en la
Base núm. 27.
Amb aquest motiu, es convoca als artistes a participar en el CERTAMEN INTERNACIONAL
D'ESCULTURA-MONUMENT A la SETMANA SANTA DE CREVILLENT “Emoció, Voluntat i PASSIÓ”, que es
regirà per les següents

BASES
1- Podran concórrer al mateix qualsevol artista amb independència de la seua edat, nacionalitat, origen o lloc de
residència, presentant escultures o maquetes.
2- El tema obligatori serà MONUMENT A la SETMANA SANTA DE CREVILLENT “Emoció, Voluntat i PASSIÓ”. Els
objectius que es pretenen són: la constitució d'un símbol de la relació de la SETMANA SANTA DE CREVILLENT
amb la tradició i el sentir confrare, al mateix temps que servir com a públic homenatge a la figura del confrare i
la labor de les Confraries i Germandats, contribuint a l'embelliment de l'espai públic mitjançant un element
significatiu que active el nostre principal atractiu patrimonial.
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3- La tècnica serà lliure, però sempre en la modalitat d'Art Figuratiu.
4- Les peces, figura o figures, es presentaran en qualsevol tipus de material sempre que puguen desenvoluparse posteriorment a una escala major.
5- Cada participant podrà presentar quantes obres crega convenient, sempre que siguen originals i inèdites i que
necessàriament no hauran sigut presentades a un altre certamen ni exposició.
6- Les mesures no han de ser menys de 30x30x30cm, ni superiors a 100cm en qualsevol dels seus costats,
havent de ser fàcilment manipulables sense necessitat de màquines.
7-Les obres figuratives, col·locades arran de terra, tindran en compte la seua ubicació a l'aire lliure, per la qual
cosa el seu disseny ha de considerar de manera integral l'entorn immediat de l'obra, com ara accessos, visibilitat
i il·luminació i contemplar i garantir la seguretat de les persones que transiten en el seu entorn, havent de ser
roms les vores de les trobades angulars amb un radi mínim de 4 mm.
8- A més, l'escultura proposada haurà de garantir la resistència a les condicions climàtiques on serà emplaçada,
procurant la màxima perdurabilitat possible en el temps, havent d'ajustar-se a l'espai proposat.
9- El termini i lloc de presentació física d'obres serà del 14 al 28 de març de 2022, en el Museu de Setmana Santa
de Crevillent, C/ Cor de Jesús, 4; 03330 Crevillent, Alacant, amb horari de 10.00 h a 14.00 h i de 18.00 h a 21.00
h_Telfs. 666674508 i 694410230.
10- Les obres aniran acompanyades del Butlletí d'Inscripció degudament emplenat, que es pot descarregar en
https://semanasantacrevillent.es/concursosemanasantacrevillent o recollir en el lloc de presentació.
Els treballs rebuts a través d'agència de transport han de tindre un embalatge reutilitzable, ja que seran
reexpedides de la mateixa manera, sent per compte de l'autor les despeses que s'originen. L'organització no es
responsabilitza de la deterioració de les obres per embalatge inadequat.
11- No havent-se subscrit pòlissa d'assegurança per a cobrir els riscos, no es respondrà de les pèrdues o danys
que puguen produir-se en les obres. L'artista que ho desitge pot, a títol personal, contractar una assegurança de
l'obra amb les clàusules de demèrit i clau a clau.
12- Els artistes o els seus representants, prèvia presentació del resguard corresponent, hauran de retirar les
obres no seleccionades des del 29 d’abril al 06 de maig de 2022, en el mateix lloc de lliurament i amb idèntic
horari.
13- Les obres seleccionades i no premiades exposades es retiraran del 16 al 23 de juny de 2022 en idèntiques
condicions.
14- L'organització donarà a les obres no retirades en els terminis establits, el destí que estime oportú, entenent
que al no ser retirada, el seu autor renuncia a qualsevol dret sobre la mateixa a favor dels organitzadors, que
podrà disposar lliurement d'elles.
15- A més, serà imprescindible enviar una fotografia via email de l'obra presentada, en format JPGE, amb un pes
d'entre 2 i 3 MB. La fotografia anirà acompanyada dels Formularis d’inscripció amb el nom i cognoms
de l'autor, el nom artístic (si el té), telèfons de contacte, correu electrònic, així com una fitxa tècnica 2/4
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explicativa de l'escultura o la maqueta amb el títol de l'obra, la tècnica, dimensions, material utilitzat,
pressupost orientatiu d'obra acabada, any de realització, memòria conceptual descriptiva, formulació,
fonament, tipus de material i treball en general, mitjançant una breu explicació de la mateixa (entre 300 i 480
caràcters amb espais). Totes les dades s'enviaran al correu concursosemanasantacrevillent@gmail.com abans
del 28 de març de 2022.
16-Totes les fotografies que no complisquen aquests requisits (que no continguen algunes d'aquestes dades
bàsiques) no seran admeses. A la recepció de la fotografia, l'organització girarà una contestació de recepció
d'obra. Quedaran excloses del certamen les obres que no hagen girat fotografia.
17- Els artistes també poden optar a la preselecció de l'obra a través de l'enviament d'una o diverses fotografies
entre els dies 14 al 21 de febrer de 2022, en idèntic format i amb iguals requisits. Aquestes obres igual que les
anteriors es presentaran en el mateix lloc de lliurament i amb idèntic horari fins al dia 28 de març de 2022, per a
ser sotmeses al criteri del Jurat de Selecció i Qualificació.
18- La selecció d'obres es comunicarà als autors a partir del dia 23 d’abril de 2022.
19- Al costat del butlletí d'inscripció d'obra degudament emplenat que es podrà recollir en el lloc de
presentació. Qualsevol omissió o manca de dades en el Butlletí d'Inscripció serà objecte de no admissió.
20- El Jurat de Selecció i Qualificació seleccionarà les obres més destacades per la seua qualitat, que formaran
part de l'exposició de l'obra premiada i de les seleccionades, i estarà compost per un mínim de cinc
professionals de reconegut prestigi i imparcialitat, avalats per la qualitat artística i humana del seu treball, així
com per representants de les entitats convocants.
21-El Jurat atorgarà els següents premis:
Premi “Emoció, voluntat i Passió”, dotat de 5.000 €, diploma de l'EXCM. AJUNTAMENT DE CREVILLENT i la
FEDERACIÓ DE CONFRARIES I GERMANDATS DE SETMANA SANTA DE CREVILLENT i la realització de l'escultura de
manera monumental. A aquest premi se li aplicarà les retencions impositives que estableix la legislació vigent.
Finalista, dotat amb diploma de l'EXCM. AJUNTAMENT DE CREVILLENT i la FEDERACIÓ DE CONFRARIES I
GERMANDATS DE SETMANA SANTA DE CREVILLENT
Esment d'Honor, dotat amb diploma de l'EXCM. AJUNTAMENT DE CREVILLENT i la FEDERACIÓ DE CONFRARIES I
GERMANDATS DE SETMANA SANTA DE CREVILLENT.
22-L'obra premiada passarà a ser propietat dels organitzadors. Els premis podran declarar-se deserts, si el Jurat
de Qualificació ho estima oportú, i als mateixos s'aplicarà les retencions impositives que estableix la legislació
vigent.
23-La decisió del Jurat, que serà del tot inapel·lable, es donarà a conéixer en l'acte de lliurament de premis, per
mitjà de la lectura de l'Acta signada per tots els seus membres, que se celebrarà en el Museu de Crevillent o en
defecte d'això, en el lloc que estimen convenient els organitzadors, comunicant-se oportunament en els mitjans
digitals i xarxes socials, el dia 12 de maig de 2022, coincidint amb l'obertura al públic de l'exposició de les obres
seleccionades en el concurs que es prolongarà fins al dia 15 de juny de 2022, i que es publicitarà
convenientment.
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24-Les obres seleccionades per a l'exposició comptaran amb el consentiment exprés dels seus autors per a ser
reproduïdes en el catàleg, les despeses del qual seran a càrrec de l'organització.
25-L'organització donarà a les obres no retirades el destí que estime oportú, entenent que el seu autor renuncia
a qualsevol dret sobre la mateixa a favor de l'organització, que podrà disposar de les obres no retirades en
termini, amb absoluta llibertat.
26-Els organitzadors resoldran quantes contingències pogueren presentar-se durant el desenvolupament del
Certamen, la participació del qual suposa la plena acceptació de totes les disposicions contingudes en aquestes
Bases.
27-En Annex s'adjunten plans, fotos, descripcions tècniques del sòl i lloc d'emplaçament (característiques
tècniques i infogràfiques) de la ubicació de l'escultura.

Crevillent, octubre de 2021

Excm. Ajuntament

Federació de Confraries i Germandats

de Crevillent

de Setmana Santa de Crevillent

Sinopsi Dates BASES
Inscripcions: des del 08 de febrer al 28 de març de 2022
Sol·licitud Preselecció (opcional): entre el 14 i el 21 de febrer de 2022
Entrega física d’obres: del 14 al 28 de març de 2022
Comunicació a participant del tipus de selecció: a partir del 23 d’abril de 2022
Retirada d’obres no seleccionades: entre el 29 d’abril al 06 de maig de 2022
Reunió del Jurat: entre el 21 i el 23 d’abril de 2022
Resolució del Jurat i inauguració Exposició: 12 de maig de 2022
Exposició: entre el 12 de maig i el 15 de juny de 2022
Retirada d’obres seleccionades: entre el 16 i el 23 de juny de 2022
www.crevillent.es
ayuntamiento@crevillent.es
www.semanasantacrevillent.es
https://semanasantacrevillent.es/concursosemanasantacrevillent
concursosemansantacrevillent@gmail.com
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emoció,voluntat i PASSIÓ

MONUMENT A LA SETMANA SANTA DE CREVILLENT_emoció,voluntat i PASSIÓ
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Paviment Pl.: lloses de granit, 60 x 60 cm, aprox.

Ayuntamiento de Crevillent
C/Major nº 9- 03330 Crevillent (Alacant)

https://www.crevillent.es/

Federación de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Crevillent
C/. San Cayetano nº 7-aptdo. correos 389_03330 CREVILLENT (Alicante)

Tel: 96 540 15 26
ayuntamiento@crevillent.es
Tlf. 966680080

www.semanasantacrevillent.com

presidencia.ssanta@gmail.com

CERTAMEN INTERNACIONAL D’ESCULTURA_v01-20210729
MONUMENT A LA SETMANA SANTA DE CREVILLENT

“Emoció, Voluntat i PASSIÓ”

Formulari d’inscripció
DADES DE L’ARTISTA

Fitxa d’inscripció per a la participació de l’obra, amb caràcter de declaració jurada. CAMPS OBLIGATORIS *

Nom i cognoms*
Nom artístic*
Data de naixement*

Document d’Identitat

Lloc de naixement*

País*

Adreça postal*
E-mail*

Telèfon/mòbil*

Web (en el seu cas*)

Currículum resumit de l’artista (entre 1500 i 2500 caràcters amb espais)*

Autoritze a que l’obra estiga disponible a la venda durant l’exposició
(marcar el que procedisca)

SI

NO

CERTAMEN INTERNACIONAL D’ESCULTURA_v01-20210729
MONUMENT A LA SETMANA SANTA DE CREVILLENT

“Emoció, Voluntat i PASSIÓ”

Formulari d’inscripció
FIXTA TÈCNICA-DESCRIPTIVA EXPLICATIVA DE L’ESCULTURA
Els projectes han de ser originals i inèdits
El projecte no ha d’haver sigut presentat en altre certamen ni exposat amb anterioritat al públic

Títol de l’obra*
Materials*

Tècnica*

Any de realització*
Mesures (en cm.)*

alt

ample

fons

Pes aprox. (kg)*
Memòria Conceptual Descriptiva: formulació, fonament i treball en general*
Breu explicació (entre 300 i 480 caràcters amb espais)

Preu de l’obra (a efectes del segur
front robaments i desperfectes)*
Preu orientatiu/aproximat obra
acabada a escala monumental*

MOLT IMPORTANT
Recorde enviar a concursosemanasantacrevillent@gmail.com juntament amb este butlletí
correctament complimentat una imatge de qualitat de l’escultura presentada (Base 15.-)
Declare baix jurament que l’obra descriptiva és original i de la meua autoria, que totes les dades son verdaderes i
exactes, d’acord al meu saber i entendre, i manifeste conéixer les Bases i Condicions del CERTAMEN INTERNACIONAL

D’ESCULTURA MONUMENT A LA SETMANA SANTA DE CREVILLENT_Emoció, Voluntat i PASSIÓ

Signatura

v10_20210727

Ajuntament de Crevillent
Federació de Confraries i Germandats de Setmana Santa
de Crevillent

_

Nº Inscripció

MONUMENT A LA SETMANA SANTA DE CREVILLENT

CERTAMEN:

emoció, voluntat i PASSIÓ

NOM I COGNOMS

PSEUDÒNIM

DNI:

DATA DE NAIXEMENT:

ADREÇA:

EMAIL:
CIUTAT I C.P.

TELÈFONS:
TÍTOL OBRA

TÈCNICA

MESURES (alt x ample x fons)

PREU
SIGNAT: L’AUTOR O EL SEU REPRESENTANT

AGÈNCIA TRANSPORT

SI

NO

DATA

Exemplar

per a l’organització Museu de Setmana Santa de Crevillent, C/ Cor de Jesús nº 4; 03330 Crevillent, Alacant
concursosemanasantacrevillent@gmail.com
Per al certamen en el qual participe done la meua autorització perquè la imatge de la meua obra forme part de l'exposició d'obres seleccionades en el concurs. L'artista declara
i signatura: “Sota la meua responsabilitat, manifest que complisc amb els requisits establits en les bases del present certamen i que amb la meua participació, accepte
plenament les mateixes”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (TALLAR PER ACÍ) -------------------Ajuntament de Crevillent
_
Federació de Confraries i Germandats de Setmana Santa
Nº Inscripció
de Crevillent

MONUMENT A LA SETMANA SANTA DE CREVILLENT

CERTAMEN:

emoció, voluntat i PASSIÓ

NOM I COGNOMS

PSEUDÒNIM

TÍTOL OBRA
TÈCNICA
MESURES (alt x ample x fons)

PREU
SIGNAT: L’AUTOR O EL SEU REPRESENTANT

DATA:

Per a adherir al dors de l’obra Museu de Setmana Santa de Crevillent, C/ Cor de Jesús nº 4; 03330 Crevillent, Alacant
concursosemanasantacrevillent@gmail.com Tlfs: 666 674 508 i 694 410 2 30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (TALLAR PER ACÍ) -------------------Ajuntament de Crevillent
Federació de Confraries i Germandats de Setmana Santa
de Crevillent

CERTAMEN:

Nº Inscripció

MONUMENT A LA SETMANA SANTA DE CREVILLENT
emoció, voluntat i PASSIÓ

INFORMACIÓ: Segons consta en les bases publicades, les peces presentades a aquest concurs que no siguen retirades en el termini d'un mes
després de transcorregut el termini previst en les respectives bases, passaran a ser propietat dels organitzadors. Emplenar aquest imprés implica la
seua conformitat.
NOM I COGNOMS

PSEUDÒNIM

TÍTOL OBRA

TÈCNICA

MESURES (alt x ample x fons)

PREU
SIGNAT: L’ORGANITZACIÓ

DATA::

Exemplar per a l’interessat

L'artista ha DECLARAT I SIGNAT: “Sota la meua responsabilitat, manifest que complisc amb els requisits establits en les bases del
present certamen i que amb la meua participació, accepte plenament les mateixes”. I TAMBÉ QUE: “done la meua autorització expressa perquè la imatge de la meua obra
forme part de l'exposició”. En facilitar les meues dades de caràcter personal a través d'aquest formulari, autoritze expressament l'organització a remetre'm periòdicament
informació sobre l'entitat. Les meues dades seran utilitzades exclusivament per a gestionar la meua participació en aquest Certamen i per a l'enviament d'informació sobre els
mateixos i les seues futures edicions, podent exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit, adjuntant fotocòpia del meu DNI, a l'adreça postal
Museu de Setmana Santa de Crevillent, C/ Cor de Jesús no 4; 03330 Crevillent, Alacant concursosemanasantacrevillent@gmail.com Tlfs: 666 674 508 i 694 410 230. Les
dades dels participants podran aparéixer publicats en la Web, en les xarxes socials dels organitzadors i en diferents mitjans a través dels que es donarà publicitat al concurs.

