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__INTRODUCCIÓ
Photogenic Festival busca donar visibilitat a nous talents i fotògrafs/es emergents amb un format
innovador: porta la fotografia a peu de carrer a partir d’exposicions gratuïtes en comerços dels barris
de Gràcia i El Born de Barcelona. Així, es vol marcar una ruta alternativa que doni peu a conèixer
nous talents de la fotografia i comerços singulars d’aquesta ciutat. Una ruta cultural que desitja donar
fruit a cada una de les persones que la formulen.
Però no tot acaba aquí. Photogenic Festival, que enguany tindrà lloc del 5 al 18 de novembre del
2018,

complementa el seu programa amb workshops, masterclass, conferències i moltes més

activitats amb grans professionals del sector per millorar l’experiència de tots els participants i
assistents.
Per aquesta raó, busquem fotògrafs/es emergents i nous talents amb ganes de créixer i difondre els
seus projectes.
Vols formar part de Photogenic Festival?
Participa enviant la teva proposta a través de la pàgina web des del 16 d’abril del 2017 fins al 16 de
maig del 2017. Pots consultar les bases d’aquesta convocatòria i inscriure-t’hi a través del
formulari a la nostra pàgina web: www.photogenicfestival.com
Per a dubtes sobre la convocatòria pots dirigir-te a convocatoria@photogenicfestival.com (la
inscripció ha de realitzar-se pel formulari de la nostra pàgina web, no s’acceptaran aquelles propostes
enviades al nostre correu electrònic).

__CONVOCATÒRIA
Photogenic Festival és una aposta per la fotografia emergent que pretén promocionar i visibilitzar
propostes fotogràfiques de qualitat apropant-se al gran públic.

Aquesta iniciativa vol oferir l’oportunitat als fotògrafs/es emergents i nous talents de formar part
d’una ruta expositiva que serà l’eix d’aquest festival. A cada autor/a se li assignarà un comerç o local
on exposarà la seva obra durant les dues setmanes de duració del festival. La convocatòria és
oberta a tots els fotògrafs/es majors de 18 anys, sense distinció de nacionalitat o lloc de residència,
sempre que compleixi el requisit de participar-hi presencialment als moments que s'especifiquen a les
bases.

__COM PARTICIPAR?
La convocatòria es classifica en dues modalitats, diferenciades entre sí per les característiques de la
trajectòria del/la fotògraf/a:
+ NOU TALENT:
Fotògrafs/es que no hagin realitzat cap exposició.
Tens un projecte interessant i vols tenir la teva primera oportunitat per donar-li visibilitat? Selecciona
l’opció NOU TALENT i omple el formulari d’inscripció a la nostra pàgina web adjuntant en un únic
arxiu PDF (màx. 5Mb) la següent documentació:
Documentació a presentar:
- Portfoli fotogràfic del projecte a exposar, aquest haurà d’estar constituït de 7 fotografies com a
mínim (el mínim per exposar són 7 fotografies/obres: els díptics, tríptics o qualsevol altra composició
que integri més d’una imatge comptarà com a unitat).
- Text explicatiu de la proposta presentada (informació tant conceptual com tècnica). S’inclourà
l’origen del projecte (encàrrec, beca, projecte personal, universitari…) així com la projecció d’una
futura exposició si hi hagués.
- Currículum.
Es recepcionaran propostes des del dia 16 d’abril del 2018 fins al 16 de maig del 2018, ambdós
inclosos. No s’acceptaran propostes enviades fora de termini ni propostes que no estiguin inscrites a
través de la pàgina web.
+ FOTÒGRAF/A EMERGENT:
Fotògrafs/es que ja hagin realitzat una exposició i puguin tenir una menció a premsa.
Si ja has realitzat alguna exposició individual prèviament i vols participar al festival selecciona l’opció
FOTÒGRAF/A EMERGENT i omple el formulari d’inscripció a la nostra pàgina web adjuntant en un
únic arxiu PDF (màx. 5Mb) la següent documentació:

Documentació a presentar:
- Portfoli fotogràfic del projecte a exposar, aquest haurà d’estar constituït de 7 fotografies com a
mínim (el mínim per exposar són 7 fotografies/obres: els díptics, tríptics o qualsevol altra composició
que integri més d’una imatge comptarà com a unitat).
- Text explicatiu de la proposta presentada (informació tant conceptual com tècnica). S’inclourà
l’origen del projecte (encàrrec, beca, projecte personal…) així com les exposicions on s’ha mostrat,
en cas de no ser inèdit.
- Currículum artístic (formació, exposicions, publicacions…). Es poden incloure links a pàgines web,
blogs o xarxes socials en cas que el seu treball s’exposi en plataformes. Adjuntar mencions en
premsa, si n’hagués.
Es recepcionaran propostes des del dia 16 d’abril del 2018 fins al 16 de maig del 2018, ambdós
inclosos. No s’acceptaran propostes enviades fora de termini ni propostes que no estiguin inscrites a
través de la pàgina web.

__BASES
+ Es seleccionaran 40 projectes que formaran part de la ruta fotogràfica de Photogenic Festival.
+ El muntatge i el desmuntatge de l’exposició anirà a càrrec de l’artista participant, així com la
producció i els trasllats de les seves obres. No obstant això, durant el procès, el fotògraf/a rebrà
l’assessorament i l’atenció d’un dels membres de l’organització perquè la presentació de les obres
sigui la més adequada possible.
+ Al participar a la convocatòria, el/la fotògraf/a es compromet a estar a Barcelona durant el
muntatge i desmuntatge i fer-se’n càrrec d’aquests, així com la seva assistència als actes
d’inauguració i cloenda del festival.
+ L’exposició haurà de muntar-se i desmuntar-se el dia compromès i a l’hora determinada per a tal
finalitat. Ambdues dates es determinaran entre fotògraf/a, comerç i organització de Photogenic
Festival.
+ El/la fotògraf/a es compromet a visitar mínim 2-3 dies per setmana l’exposició i a estar en contacte amb
el comerç assignat per tal de fer-ne un seguiment.

+ Es podrà posar en venda l’obra, la transacció es realitzarà a mode personal per part de l’artista, el
local i l’organització del festival no intervindrà. Es podrà deixar un llistat informatiu de preus però no
es penjaran els preus al costat de les obres. En cas de vendre’s una obra es deixarà exposada fins al
final de l’exposició.
+ Si bé Photogenic Festival facilitarà l’accés a la informació sobre l’artista a tots aquells interessats
per la seva obra, l’organització del festival no rebrà cap comissió en el cas de vendre’s alguna de les
seves obres. De la mateixa manera, no es remunera a l’artista per exposar.
+ Photogenic Festival no es fa responsable del deteriorament o desperfectes, si n’hi hagués,

ocasionats durant l’exposició, ni de les despeses ocasionades pel transport de les obres, així
com els desperfectes que es puguin ocasionar en el comerç participant, que anirà a càrrec del
mateix fotògraf/a.
+ Associació Sobreàtic, com entitat organitzadora del festival, es compromet a la difusió de
l’esdeveniment a les seves xarxes socials així com a mitjans de comunicació especialitzats. No
obstant això, l’artista també es compromet a difondre l’esdeveniment dins de les seves
possibilitats.
+ Els autors participants assumeixen la responsabilitat de l’autoria i originalitat de les fotos que
s’envien i, per tant, declaren ser titulars dels seus drets d’autor i que el seu aportament es tracta
d’obres originals i que aquestes no constitueixen plagi de cap obra precedent. Així mateix, declaren
comptar amb la totalitat dels drets intel·lectuals de caràcter patrimonial sobre les obres mencionades i
que tenen sobre elles la més lliure disponibilitat.
+ Els fotògrafs participants declaren ser els responsables exclusius de la reproducció, difusió i/o
venda de les fotografies presentades. Així mateix, declaren i garanteixen conèixer que la privacitat
del subjecte fotogràfic es troba també protegida per la llei i, en conseqüència, declaren haver obtingut
el permís corresponent del subjecte fotografiat per la publicació i/o exposició pública de la/les
fotografia/es presentada/es a la convocatòria. En conseqüència, els participants assumeixen plena
responsabilitat en relació a les fotografies i s’obliguen a indemnitzar i mantenir indemne a
l’organització del festival davant de tot i qualsevol reclam que aquest últim pogués rebre en fonament
a la violació dels drets de propietat intel·lectual de tercers i/o del dret a la imatge i/o a la intimitat dels
subjectes fotografiats.
+ L’enviament dels projectes implica coneixement i acceptació de les presents bases i l’acceptació de
l’exhibició de les fotografies a Photogenic Festival i als mitjans de comunicació i xarxes
socials que l’organització consideri oportuns per la difusió del festival en les seves possibles
edicions. Així mateix, l’autor cedeix les seves obres per la creació de material de merchandising que
es pugui comercialitzar per obtenir els fons necessaris per costejar la difusió del festival.
+ L’incompliment de les bases per part del fotògraf, així com les dates d’entrega de materials i
el muntatge/desmuntatge establerts per l’organització, serà penalitzat amb una quota de 100 €.
+ Tanmateix, si en el termini de 15 dies de la finalització del festival el/la fotògraf/a no ha desmuntat
la seva exposició, les obres reproduïdes seran cedides a l’organització del festival i es procedirà a
la seva destrucció.

+ L’acceptació de les bases també inclou la responsabilitat per part del/la fotògraf/a de participar en el
festival i de complir els terminis d’entrega o de resposta que determini l’organització per al seu
correcte desenvolupament.

__JURAT I SELECCIÓ
La selecció anirà a càrrec del consell assessor de Photogenic Festival, protagonitzat per Michele

Curel, Ouka Leele i Jordi Serchs, director de l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona; la seva decisió
final serà inapel·lable.
Criteris de selecció:
+ La qualitat artística i tècnica del projecte i de totes les obres que l’integren.
+ La formació del fotògraf, així com la seva trajectòria professional (en el cas dels fotògrafs
emergents).
+ La coherència i la solidesa de la seva trajectòria i del projecte presentat.
+ L’originalitat del contingut, els projectes seleccionats presentaran diferents temàtiques i formes de
treballar amb el mitjà fotogràfic.
+ La diversitat de gèneres fotogràfics: es pretén exposar treballs de diversitat fotogràfica, per tant
alguns projectes podrien ser descartats en cas d’haver-hi una proporció superior de propostes d’un
mateix gènere.
Una vegada el jurat hagi seleccionat els projectes que formaran part d’aquesta edició,
l’organització de Photogenic Festival notificarà via xarxes i via correu electrònic els
seleccionats en un termini màxim de 20 dies després de finalitzar la convocatòria.
Els seleccionats tindran un termini màxim de 7 dies per respondre a aquesta notificació, en
cas contrari, el seu projecte perdrà la plaça per aquesta edició i se cedirà a un altre projecte
presentat.

__PREMIS
Entre els 40 seleccionats que participaran en aquesta edició del Photogenic Festival, el Consell
Assessor seleccionarà un projecte de cada modalitat (un per Nou Talent i un per Fotògraf Emergent),
al qual l’organització del festival premiarà i farà públic a l’esdeveniment de clausura d’aquesta edició.

Barcelona, 15 d’abril del 2018

