V EDICIÓ - CONVOCATÒRIA “EXPOSA’T”

Produït per: Associació Sobreàtic

__Introducció
Photogenic Festival busca donar visibilitat a 20 projectes de Nous Talents de la fotografia a partir
d’exposicions gratuïtes a comerços dels barris de Gràcia i El Born de Barcelona.
El festival tindrà lloc del 5 al 19 de març del 2020, i inclourà l’All Day Photogenic, un dia sencer per
gaudir de workshops, masterclass i conferències de professionals del sector, enfocades a participants
i assistents siguin professionals o principiants.
Amb aquesta finalitat ens volem dirigir i captar fotògrafs/es que hagin realitzat una exposició o cap, i
així ajudar a difondre els seus projectes. La temàtica del projecte és lliure. A les següents bases es
recullen les condicions i requisits de participació.

__Condicions
En participar en aquest concurs el/la participant asseguren que les fotografies compleixen amb la
normativa vigent en matèria de propietat industrial o intel·lectual i que no atempten contra drets de
tercers ni vulneren la integritat física i moral. L'incompliment serà imputable quedant el Photogenic
Festival eximit de tota responsabilitat.
L'obra haurà de ser original i haver estat exposada com a màxim una vegada.
El/la participant seran responsables de l'originalitat de la fotografia. Les propostes no han de tenir
continguts contraris a la llei.
Queden exclosos de participar en aquest concurs i, per tant, resultar possible agraciat del premi el/la
participant que no compleixi els requisits previstos a les bases.

QUI POT PARTICIPAR?
Hi poden participar fotògrafs aficionats o professionals, majors d'edat, que es presentin de forma
individual i de qualsevol nacionalitat amb la condició només d’haver realitzat una exposició o cap.
Els participants han de tenir disponibilitat per viatjar a Barcelona durant les dates del festival, així
com per a les dates de muntatge i desmuntatge de l'exposició. Si això no fos possible, s'hauran
d'encarregar de què una altra/es persona/es es presenti al seu lloc.
La participació d'aquest concurs és gratuïta. Es pot presentar la inscripció a través del formulari de la
nostra pàgina web www.photogenicfestival.com des d'on es podran consultar les bases de la
convocatòria.
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En cas de dubte sobre la convocatòria dirigeix-te a
convocatoria@photogenicfestival.com
Dates de presentació: el període de participació començarà el dia 15 d'octubre i finalitzarà el 15 de
novembre del 2019 a les 23: 59h.
Es consideraran nul·les aquelles participacions realitzades posteriorment a la data de finalització del
període de vigència, així com les que no incloguin les característiques i requisits sol·licitats.

__Documentació
Tota la documentació s'ha de presentar en un ÚNIC ARXIU en format PDF. I ha de contenir:
- Portfoli fotogràfic del projecte
Text explicatiu de la proposta (màxim una pàgina DINA4).
Fotografies que conformen el projecte (1 mín. De 6 fotografies fins a un màxim de 20) i la
seva grandària.
NOTA: La mida de les fotografies és lliure però s'ha de tenir en consideració, posteriorment a
la selecció, que el nombre de fotografies exposades, pel seu format i grandària, pot variar en
funció del comerç atorgat.
-

Currículum artístic(en cas de tenir-lo)
Publicacions
Exposicions
Mencions en premsa
Petita biografia redactada

__Condicions per participar
EL/LA 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.
S'encarregarà del muntatge i desmuntatge de l'exposició, així com la producció i el trasllat de
les obres. L'inici i el final de l'exposició es determinarà entre fotògraf/a, comerç i
organització del festival.
Es compromet a assistir als actes d'inauguració i cloenda del festival. Si això no fos possible,
s’haurà de presentar una altra/es persona/es al seu lloc.
L'obra podrà posar-se a la venda però s'exposarà fins al final del festival:
Es podrà facilitar un llistat de preus, però en cap cas no es penjaran al costat de les
obres.
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La transacció es realitzarà entre l'artista i el comprador. Com a organització
sense ànim de lucre, Photogenic Festival no es farà responsable de la venda d'obra.
●

Assumeix la responsabilitat de l'autoria i l’originalitat de les fotos que s'envien. Declara
comptar amb la totalitat dels drets intel·lectuals de caràcter patrimonial sobre les obres i
que té sobre elles la més lliure disponibilitat.

EL FESTIVAL
●
●
●

Compta amb la col·laboració de laboratoris fotogràfics de Barcelona i podrà prestar
assessorament d'impressió als/les fotògrafs/es que així ho requereixin.
No es fa responsable del deteriorament o desperfectes de les fotografies (si n'hi hagués), ni
de les despeses ocasionades pel transport de les obres.
L'Associació Sobreàtic, com a entitat organitzadora del festival, es compromet a la difusió de
l'esdeveniment a les seves xarxes socials, així com mitjans de comunicació especialitzats.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES Y ENVIAMENT DELS PROJECTES
●
●
●
●

●

El/la autor/a de l'exhibició de les fotografies a Photogenic Festival i els mitjans de
comunicació i xarxes socials.
L'autor cedeix les seves obres per a la creació de material de marxandatge que es pugui
comercialitzar.
Responsabilitat per part del/la fotògraf/a de participar al festival i complir els terminis de
lliurament o de resposta que determini l'organització.
Si en el termini de 15 dies des de la finalització del festival el/la fotògraf/a NO ha desmuntat
la seva exposició, les obres seran cedides a l'organització del festival i es procedirà a la seva
destrucció.
L'incompliment de les bases per part del fotògraf, així com les dates de lliurament de
materials i el muntatge/desmuntatge establerts per l'organització, serà penalitzat amb una
quota de 100 €.

__Jurat i selecció
La selecció de participants la farà un jurat format per representants de reconegut prestigi en el món
fotogràfic, per a aquesta edició, el jurat el conformaran Sandra Balsells, Carlos Pericàs, Eli
Garmendia i la Fundació Setba. El jurat valorarà especialment la coherència temàtica, argumental,
formal o estilística entre les fotografies presentades.

CRITERIS DE SELECCIÓ
●
●
●
●

Coherència, originalitat i solidesa entre la sèrie fotogràfica.
Qualitat artística.
Nombre d'imatges i la seva grandària.
Tècnica d'impressió, suport i muntatge final.
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EN CAS DE SER SELECCIONAT/DA
La llista de participants seleccionats/des s'anunciarà abans del 5 de desembrea les xarxes socials i a
la pàgina web del festival. A més a més s'informarà als fotògrafs per correu electrònic.
●
●
●

Es notificarà via correu electrònic en un termini de 20 dies després de finalitzar la
convocatòria.
Els seleccionats/des tindran un termini de 7 dies per a respondre a la notificació. En cas
contrari, el projecte perdrà la plaça i aquesta serà cedida a un altre projecte presentat.
S'haurà d’exposar el projecte íntegre o una mínima selecció de 6 imatges (en funció de
l’espai disponible al comerç assignat).

__Premis
Entre els 20 artistes seleccionats d'aquesta edició del Photogenic Festival, el Jurat seleccionarà un
projecte que serà premiat per part del festival i es farà públic a l'esdeveniment de clausura de l’All
Day Photogenic.
El Photogenic Festival atorgarà un únic premi a un projecte fotogràfic, premiat amb: un passi anual al
CCCB, passis per a les exposicions del Museu del Disseny de Barcelona durant un any, una exposició
individual en un dels centres FNAC de Barcelona i un lot de llibres entre molts més premis gràcies als
nostres patrocinadors.
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