QUARTA EDICIÓ DEL CONCURS DE GRAFFITI
FANTÀSTIC STREET ART
Des de la Fundació Sitges-Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya
s’organitza la quarta edició del Concurs de graffiti Fantàstic Street Art.
L'objectiu del concurs és fusionar l'esperit cultural i artístic del jovent amb el SitgesFestival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya (en endavant, el “Festival”) i
promoure la tècnica de graffiti com a activitat creativa, desmarcant-se de les marques i
signatures que embruten de manera incívica les nostres parets.
La quarta edició del Concurs de graffiti Fantàstic Street Art (en endavant, el
“Concurs”) es convoca de conformitat amb les següents

BASES
1. 1. Podran participar en el Concurs totes aquelles persones que ho desitgin i que
tinguin màxim 39 any inclosos. Es podran presentar de manera individual o en grup. El
grup, estarà integrat per un màxim de 3 persones.
2. Per poder participar en el Concurs caldrà omplir el Formulari d’Inscripció 4t Concurs
de graffiti que podeu trobar a través de les següents vies:
•

Al web del Festival sitgesfilmfestival.live i al web de Joventut.

A través del Formulari d’Inscripció 4t Concurs de graffiti ens proporcionareu el vostre
nom i cognoms, nom artístic, adreça de correu electrònic, telèfon de contacte i data de
naixement, amb la conseqüent acceptació de la clàusula de protecció de dades personals
que apareix en el propi formulari. L’enviament del Formulari d’Inscripció 4t Concurs de
graffiti certifica la vostra acceptació de les presents Bases del Concurs.
La inscripció en el Concurs serà gratuïta.
3. Cada participant (individual o en grup) podrà presentar fins a 2 esbossos inèdits i
originals del treball presentat al Concurs. Els esbossos s'hauran de lliurar per correu en
PDF a l'Espai Jove de Sitges a joventut@sitges.cat.
Els esbossos seran presentats en format DIN A4, a color i en format horitzontal o
vertical. S'haurà de posar el títol del treball presentat i el pseudònim de la persona o
grup participant. La gama cromàtica és lliure.

En el moment d'entregar l'esbós/esbossos, el participant lliurarà el Formulari
d’Inscripció 4t Concurs de graffiti degudament emplenat.
No s'admetran treballs de contingut violent, obscè, xenòfob, sexista o qualsevol altre
tema que atempti contra la dignitat de les persones.
4. La temàtica del dibuix serà el cinema fantàstic o de terror o bé el leitmotiv de l’edició
del Festival d’enguany: L’exploració del metavers, TRON com a principal, i fent una
picada d’ullet als 40 anys de The Thing, Conan i E.T.
5. La data límit d'entrega dels treballs és el 26 de setembre del 2022.
6. Es nombrarà un jurat compost per professionals qualificats que valoraran la
genialitat, la qualitat artística i creativa, la tècnica i la dificultat de les obres presentats
al Concurs i que prèviament, hauran estat seleccionats entre els esbossos que es
considerin més innovadors, representatius i de major expressió artística conforme als
criteris de creativitat, originalitat i qualitat. Podran ésser seleccionats fins a un màxim
de 16 treballs.
7. Només es valorarà el dibuix tal com estigui en el temps permès per pintar, és a dir de
10h a 18h. Si algú vol continuar pintant després, serà sota la seva responsabilitat però
no es valorarà a l’hora del concurs.
8. Els esbossos que hagin estat seleccionats i, per tant que hagin passat a la fase final
del Concurs de graffiti Fantastic Street Art, seran pintats pels seus autors a la zona
del Port d’Aiguadolç de Sitges. El dia en què es pintarà serà el dissabte 8 d’octubre de
2022 de 10h a 18h. La mida de l’espai on es pintarà el dibuix seleccionat serà un quadrat
de 4 x 2.5m.
9. El jurat decidirà les obres guanyadores el dilluns 10 d’octubre de 2022 i es farà el
lliurament dels premis el mateix dia 10.
10. Els esprais seran proporcionats per la comissió organitzadora del Concurs. Cada
treball seleccionat disposarà d'un màxim de 15 pots d'esprai per pintar.
Als anteriors efectes, cada participant adjuntarà una relació dels esprais necessaris per
a la realització del dibuix en el moment de fer la inscripció. Si no els adjunta, serà un
membre de l'organització del Concurs qui seleccionarà els esprais segons l'esbós
presentat. Podran utilitzar-se més esprais a part del que aporta l'organització del
Concurs.

11. Seran motiu de desqualificació les següents situacions:
a. La no correspondència de les obres presentades amb l'esbós original.
b. Realitzar l'obra fora de l'espai assignat.
c. Es pintarà amb esprai un mínim del 80% de l’obra.
12. Premi: El guanyador del Concurs obtindrà:
Un Pack de 10 entrades (combinades físiques i virtuals) per assistir al Festival.
2 entrades per la Cloenda del Festival.
Productes de marxandatge del Festival o patrocinadors, i Montana.
Experiència nàutica o àpat per dues persones al Port de Sitges, Aiguadolç.
Un sopar als Jardins del Retiro valorat en 60 €.
13. Els esbossos i treballs presentats quedaran en poder de l'organització del Concurs i
aquesta podrà fer ús dels mateixos amb els fins divulgatius que es considerin oportuns
(drets de reproducció, publicació i divulgació).
14. Les obres participants quedaran exposades durant tot l’any en curs i fins la propera
edició.
15. La participació en aquest Concurs implica l'acceptació d'aquestes Bases del Concurs.
En acceptar les Bases del Concurs, els drets de les obres passen a pertànyer als
organitzadors del Concurs i del Festival.
16. En cas de pluja o circumstàncies especials d’aforament, l’organització del Concurs
es reserva el dret de canviar la ubicació i/o el dia de realització dels graffiti.
17. En cas de possibles afectacions derivades de la crisi sanitària originada per la
pandèmia de la COVID-19, L’organització del Concurs i del Festival es reserva el dret de
modificar el format del Concurs o cancel·lar-lo.

Organitza el Concurs:
Sitges-Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, amb el suport de l’Ajuntament de
Sitges i Espai Jove.

I amb la col·laboració de:
Pintures Sitges, Port de Sitges, Aiguadolç i Montana colors

