“Benlliure, memòria i temps”
Coincidint amb el 75é aniversari de la commemoració de l'Any Benlliure 2022, la localitat de Crevillent
a través del seu EXCM. AJUNTAMENT i de la FEDERACIÓ DE CONFRARIES I GERMANORS DE SETMANA
SANTA, ha impulsat una sèrie d'activitats entorn de la figura del genial escultor valencià, l'estreta
relació del qual amb Crevillent es materialitza en l'esplèndid Museu Marià Benlliure, que alberga més
de 300 peces de l'artista universal.
No obstant això, la localitat no compta amb un recordatori memorable que homenatge la seua figura,
motiu que ens impulsa a convocar un concurs la figura i l'eix del qual central gire entorn de l'últim gran
mestressa del realisme huit-centista, que fa de la ciutat de Crevillent la seu artística i cultural de
l'escultura moderna a Espanya.
Del present Certamen eixirà una escultura que els organitzadors ubicaran al carrer Sant Gaietà, 13 de
Crevillent (Alacant) (davant de la façana del Museu *Mpal. Mariano Benlliure), 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
“Benlliure, memòria i temps”, 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 “Mariano Benlliure: Memòria i Temps”.
3- La tècnica serà lliure, però sempre en la modalitat d'Art Figuratiu.
4- Les peces es presentaran en qualsevol mena de material sempre que puguen desenvolupar-se 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 *de30x30x30cm, ni superiors a *100cm en qualsevol dels seus costats,
havent de ser fàcilment manipulables sense necessitat de màquines.
7-Les obres 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.
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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 *22 d’abril al 06 de maig 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/concursoesculturabenlliure 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 03 al 17 de juny de 2022, en el mateix lloc de lliurament i amb idèntic horari.
13- Les obres seleccionades i no premiades exposades es retiraran del 31 de juliol al 06 de agost 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 e-mail de l'obra/s presentada/s, 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 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 concursoesculturabenlliure@gmail.com abans del 06 de maig de 2022.
16-Totes les fotografies que no complisquen aquests requisits (que no continguen algun 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 23 al 30 de març 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 06 de maig 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 28 de maig de 2022.
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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 “Benlliure, memòria i temps”, dotat de 5.000 €, diploma de l'EXCM. AJUNTAMENT DE *CREVILLENT i la
FEDERACIÓ DE CONFRARIES I GERMANORS 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
GERMANORS DE SETMANA SANTA DE CREVILLENT
Esment d'Honor, dotat amb diploma de l'EXCM. AJUNTAMENT DE CREVILLENT i la FEDERACIÓ DE CONFRARIES I
GERMANORS 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 23 de juny de 2022, coincidint amb l'obertura al públic de l'exposició de les obres
seleccionades en el concurs que es prolongarà fins al dia 30 de juliol de 2022, i que es publicitarà
convenientment.
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 paviment i lloc d'emplaçament (característiques
tècniques i infogràfiques) de la ubicació de l'escultura.
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Sinopsi Dates BASES
Inscripcions: des del 18 de març al 06 de maig de 2022
Preselecció (opcional): entre el 23 y el 30 de març de 2022
Entrega física d’obres: del 22 d’abril al 06 de maig de 2022
Comunicació a participant del tipus de selecció: a partir del 28 de maig de 2022
Retirada d’obres no seleccionades: entre el 03 al 17 de juny de 2022
Reunió del Jurat: entre el 27 i el 28 de maig de 2022
Veredicte del Jurat i inauguració Exposició: 23 de juny de 2022
Exposició: entre 23 de juny i el 30 de juliol de 2022
Retirada d’obres seleccionades: entre el 30 de juliol i el 06 d’agost de 2022
www.crevillent.es
ayuntamiento@crevillent.es
www.semanasantacrevillent.es
https://semanasantacrevillent.es/concursoesculturabenlliure
concursoesculturabenlliure@gmail.com
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“Benlliure, memòria i temps”

Situació localització escultura MARIANO BENLLIURE_75º aniversario. C/. Sant Gaietà, 13_CREVILLENT (Alacant)
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Façana Museu Municipal Mariano Benlliure
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