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I.- Objecte de la convocatòria
Amb motiu de l’obertura de la nova Seu de la MACMA busquem il·lustradores i
il·lustradors per a decorar un dels murs del nou espai.
La convocatòria pretén esdevindre un revulsiu, provocant una visibilització del
llenguatge gràfic del món de la cultura visual com és la il·lustració, de vegades no tant
incentivada i cuidada com deuria. Un llenguatge icònic i una comunicació pròpia del
segle XXI i les noves formes de comunicar sense paraules ;)

II.- Participants
Poden participar totes aquelles persones majors d’edat naturals i/o residents a
la Marina Alta.

III.- Tema de la il·lustració
Baix el lema ‘Totes les Marines’ Il·lustra el que per a tu és la Marina Alta.
Cadascú tenim una Marina al cap, en forma de personificació, de dibuix o de
poema. Quina és la teua?
*Fragment del poema de Salvador Bolufer ‘Elegia a la Marina Alta’:
Que bonica estàs Marina
vestida de verd i blau
amb perfums de mandarina
flairant té la pell suau.
Que bonic el Cap la Nau
que corona els teus relleus
que gentils remors de veus
musiten sorolls de pau
de compassos semibreus.
                  [ … ]
Que bonic sóna el sonar
quan ressona amb veu fraterna

la teua llengua materna
                 [ … ]
Ai Marina sempiterna
seductora seducció.
Anhel d’avarícia externa
que reclama destrucció.
Entre els lloms del teu Montgó
i els clavills de la Segària
hi ha una línia imaginària
remarcant cada mugró
dels teus pits en lluminària
                 [ … ]

IV.- Format i tècnica
El format de presentació  ha de ser un A2 (59,4 cm x 42 cm).
La il·lustració s’ha de realitzar a dues tintes, Negre i Salmó (el nou color de la
MACMA). Pel que fa a la tècnica, ha de permetre la correcta impressió amb plotter
sobre lona de vinil.

SALMÓ - #ea6464 (HEX) | 234 100 100 (RGB)
NEGRE- #000000 (HEX) | 0 0 0 (RGB)

V.- Presentació dels originals
Cada participant pot presentar una única proposta impresa i muntada sobre
cartó ploma o similar, junt amb un CD amb un arxiu gràfic de la seua obra JPG o PNG
amb bona resolució 600 ppp (mín.) i un sobre tancat que contindrà dins les dades
personals i de contacte de l’il·lustrador o la il·lustradora (Nom, Cognoms, DNI, telèfon
mòbil, correu electrònic i document acreditatiu del poble de naixement i/o de
residència habitual de la comarca).
Les obres s’hauran d’enviar, o bé entregar en mà, a la Seu de la MACMA, al
C/Blasco Ibáñez, 50-Baix, CP 03760 - Ondara. Fins al divendres 19 de gener del 2018
(inclòs).

VI.- Jurat
El Jurat estarà conformat per 2 tècnics de la MACMA i 1 professional del món
del disseny i/o la il·lustració. A més del president de l’entitat, amb veu però sense vot,
o el vice-president en qui ell delegue.
D’entre totes les il·lustracions que es presenten el Jurat s’encarregarà d’escollir,
en una primera fase eliminatòria els finalistes, per a passar a una valoració final de la
que n’eixirà la guanyadora o el guanyador.
El jurat es reserva el dret de declarar el premi desert, en el cas que les obres no
reunisquen la qualitat tècnica esperada.

VI.- Premi
El guanyador rebrà un premi de 200 € en metàl·lic més un lot de llibres de la
MACMA. I la impressió sobre vinil de gran format que anirà muntat decorant i formant
part de la seu fins la propera edició o fins que l’entitat així ho considere oportú.

VII.- Resolució del Jurat i exposició dels finalistes
El Jurat farà pública la seua decisió el divendres 26 de gener del 2018 a les
20.00 h en acte obert i públic que tindrà lloc a la Seu de la MACMA, on hi haurà
instal·lada una microexposició de tots els participants amb les seues corresponents
obres.
Amb posterioritat a la resolució del Jurat, la MACMA pot exercir el dret a
realitzar una exposició itinerant pels pobles de la Marina Alta amb l’objectiu de
difondre els treballs dels il·lustradors i de les il·lustradores finalistes en el marc
estratègic de dinamització i difusió de la cultura de la nostra comarca.

VIII.- Devolució dels originals
En el cas que la MACMA exercisca el dret de programar una exposició itinerant,
l’entitat retornarà les obres originals al seus autors, com a màxim, abans del 31 de
desembre del 2018.
Podran passar a recollir les seues obres a la seu o pactar el retornament via
reemborsament, si així ho desitgen.

IX.- Drets de reproducció
La MACMA es reserva el dret de reproducció amb finalitats no lucratives per a
donar difusió i visibilitat al treball dels professionals finalistes.

X.- Acceptació de les bases
La participació en aquest concurs implica la plena acceptació d’aquestes
bases.

XI.- Atenció i més informació
Seu de la MACMA - C/ Blasco Ibáñez, 50-Baix, 03760 - Ondara (Marina Alta)
Telèfon fixe- 96 575 72 37
Telèfon mòbil - 659 219 476
Correu electrònic - m
 acma@macma.org

