Lluèrnia, festival del foc i de la llum obre el termini de presentació de projectes, a concurs
obert, d'instal·lacions efímeres que formaran part del programa del festival, que tindrà lloc a
Olot el dissabte 11 de novembre de 2017, entre les 6 de la tarda i les 12 de la nit.

Participants
Hi pot concórrer qualsevol persona de manera individual o col·lectiva, especificant el nom de
l'obra, l’autoria i les dades de contacte, seguint les indicacions que s'especifiquen més avall.

Projectes
Els projectes hauran de ser originals i tenir el foc i/o la llum com a element principal.
Es valoraran especialment les instal·lacions de foc i les que resultin sostenibles, assequibles de
pressupost, adequades per l'espai de carrer i resistents a la intempèrie.

Jurat
El jurat, format per persones de reconegut prestigi en el món de l'art, l'arquitectura, el disseny i
la il·luminació, podrà demanar més informació sobre qualsevol projecte i, en cas de
seleccionar-lo, proposarà l'espai de la via pública més idoni per a la seva ubicació.
Lluèrnia es reserva el dret d'exposar els projectes seleccionats pel jurat, en una audició privada,
per tal de cercar el patrocini adequat de les instal·lacions.

Producció d’obra seleccionada
Lluèrnia es farà càrrec de les despeses de producció degudament justificades de fins a 15
projectes seleccionats i d'una petita quantitat per a despeses personals dels autors.

Ubicació
A partir de l’1 de maig es publicarà a la pàgina web lluernia.cat un plànol orientatiu dels espais
proposats per a la ubicació de les instal·lacions, les quals podran ser de petit o gran format
segons l’espai reservat.

Transefímers
L’autor d’una de les instal·lacions serà proposat per a participar en el programa d’intercanvi
entre festivals d’art efímer que promou Transversal, xarxa d’activitats culturals.

Terminis i operativa
Els projectes s'hauran d'enviar a lluernia@gmail.com abans del dijous 15 de juny de 2017.
En el text del correu caldrà indicar:
-

Nom del projecte
Autoria
Dades de contacte: Telèfon, email, pàgina web, ..

El projecte, en format pdf adjunt al correu, haurà d’incloure:
-

-

una breu explicació del concepte o la idea original, imatges il·lustratives del resultat
final, plànols d’implantació, detalls tècnics, amidaments i pressupost orientatiu.
Un programa i calendari orientatiu de muntatge i desmuntatge, que especifiqui
necessitats especials, càrrega i descàrrega de material (horaris, mida de vehicles, en
cas de ser de grans dimensions...).
Tipus de residu que generarà la instal·lació (cendres, plàstics, vidres...)
Si es creu necessari, es poden presentar enllaços a arxius complementaris (vídeos,
fotografies, enllaços al núvol, ...)

Imprescindible que totes les instal·lacions siguin autosuficients especialment en el muntatge,
desmuntatge i neteja de l’espai.
El veredicte del jurat, que serà inapel·lable, es farà públic abans del 30 de juny de 2017.

Olot 10 d’abril de 2017

