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CATALÀ

BASES
BEQUES
BEQUES PER A LA
PRODUCCIÓ DE PROJECTES
EXPOSITIUS A LA SALA CAVA

BASES BECA
SALA CAVA
El 17è Fòrum Fotogràfic Can Basté atorga
tres beques de 2.000 € cadascuna per
a la producció de projectes expositius
fotogràfics.
Els projectes seleccionats com a finalistes
seran defensats pels seus autors/es durant
els dies del Fòrum Fotogràfic davant del jurat
professional. Els projectes guanyadors de la
beca seran exposats de manera individual a la
Sala Cava, durant un mínim de 45 dies, entre
2023 i 2024.
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BASES BEQUES SALA CAVA
OBJECTIU
Descobrir, reconèixer i produir nous creadors/es que utilitzen la
fotografia com a mitjà d’expressió.

PARTICIPANTS
Fotògrafs/es i col·lectius fotogràfics.

TEMÀTICA
Lliure.

CARACTERÍSTIQUES DELS PROJECTES
El projecte a presentar podrà tenir en la seva versió definitiva qualsevol extensió, format i tècnica fotogràfica. El projecte haurà de ser
inèdit*.

ENTREGA DE PROJECTES
La inscripció és gratuïta.
Les propostes es podran presentar del 27 de juny al 7 d’octubre
de 2022 fins a les 18 h.
L’entrega dels projectes serà en línia, a través de la web
www.canbaste.com en l’apartat 17è Fòrum, omplint el formulari i
adjuntant una carpeta Zip amb el nom “TítolProjecte_NomCognom.”
i que inclogui tota la documentació explicada en el punt següent.

*S’entenen per inèdits els projectes que no han sigut exposats completament en
cap altra sala, galeria o festival anteriorment.
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DOCUMENTACIÓ A ENTREGAR
1. Dossier:
Un únic document PDF que ha d’incloure:
— Títol del projecte.
— Paràgraf que defineixi el projecte (50 paraules aprox.).
— Una reflexió teòrica escrita sobre el projecte en un màxim
d’un full.
— Fase en la qual es troba el projecte. Temporalitat prevista de
producció i realització
— Sèrie d’imatges representatives del projecte, mín.10 i màx. 20.
— Proposta de disseny expositiu per a la Sala Cava. Relació dels 		
aspectes tècnics del projecte: format, mesures, materials utilit-		
zats (vegeu el plànol de la sala PDF descarregable).
— Qualsevol mena de documentació que es consideri necessària.
— Nom, direcció, telèfon, correu electrònic de l’autor/a o col·lectiu
fotogràfic.
2. Una carpeta amb una selecció de 10 imatges, per fer-ne difusió
en cas que el projecte sigui seleccionat com a finalista. Cada imatge ha de ser d’un màxim de1500 px pel costat més gran. El pes total
màxim ha de ser de 15 Mb.
3. Imatge/cartell representatiu del projecte en format vertical
(JPEG, RGB, 50 x 60 cm, 300 ppp). Aquesta imatge es farà servir per
mostrar els treballs seleccionats durant els dies del Fòrum.

DEFENSA DELS PROJECTES FINALISTES
Del total de propostes rebudes, el jurat seleccionarà fins a un màxim
de 10 propostes finalistes. Els autors/es dels projectes seleccionats
hauran de presentar-lo presencialment davant el jurat del Fòrum Fotogràfic i el públic assistent. Cada autor/a disposarà de 15 minuts per
presentar el seu projecte i es podrà utilitzar una projecció.
El dia 26 d’octubre es comunicaran els projectes finalistes.
La presentació dels projectes finalistes serà el divendres 25 de novembre en horari de tarda.
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JURAT
La convocatòria serà resolta per un jurat format per tres professionals independents de reconegut prestigi en l’àmbit fotogràfic.
El jurat decidirà els projectes guanyadors tenint en compte la qualitat, les possibilitats expositives i l’adequació a la Sala Cava.

ENTREGA DE BEQUES
L’entrega de beques serà el dissabte 26 de novembre a partir de les
20 h a la Sala d’actes de Can Basté.

BECA
Entre els projectes finalistes el jurat concedirà tres beques de
2.000 € cadascuna. Els tres projectes becats seran exposats de forma individual a la Sala Cava de Can Basté durant l’any 2023-2024.
Els autors/es dels projectes becats rebran assessorament per a la
producció de l’exposició per part de l’Espai Fotogràfic Can Basté, a
més a més podran fer gratuïtament un dels cursos de l’Espai Fotogràfic durant l’any 2023, així com l’ús dels autoserveis plató i laboratori.

NOTES
— La participació en la convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes
bases.
— L’organització es reserva el dret de resoldre, com millor cregui 		
convenient, qualsevol situació no prevista en aquestes bases.
— En participar, l’autor o autora cedeix l’ús de les imatges del
projecte exclusivament per a la promoció de la present edició
del Fòrum Fotogràfic Can Basté.
— La persona guanyadora es fa responsable de la titularitat dels 		
drets d’autor de l’obra fotogràfica presentada a la convocatòria
i també dels textos que s’hi incloguin.
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17è FÒRUM
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