Organitza :

Càmera Leica que va utilitzar Joan Cabanas-Alibau

4a BECA JOAN CABANAS-ALIBAU

amb col·laboració de :

L’Associació Fotografica de Sant Cugat del Vallès
QgatFoto
amb la col·laboració de
La Fundació Cabanas/Casa Museu-Cal Gerrer
i l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès,
convoca la
a
4 BECA JOAN CABANAS-ALIBAU DE FOTOGRAFIA
amb l’objectiu de promoure la creatividad artística i la recerca de noves formes d’expressió en fotografia. La beca
comporta l’exposició del projecte guanyador a la seu de la
Fundació Cabanas.
La beca homenatja Joan Cabanas-Alibau(1907-1952) ,
primer fotògraf professional de Sant Cugat testimoni de
la vida social de la població durant la primera meitat del

segle XX.

4a BECA JOAN CABANAS-ALIBAU de FOTOGRAFIA

BASES DE LA CONVOCATÒRIA
1. Objectiu
Descobrir, reconèixer i promoure creadors que utilitzen la fotografia
com a mitjà expressiu.

2. Participants
Fotògrafs o col·lectius de fotògrafs.

6. Data i lloc de lliurament dels dossiers
Els dossiers es presentaran, personalment o per correu postal, fins al dia 9 de
novembre de 2018, inclòs, a la seu de l’Associació Fotogràfica de Sant Cugat
del Vallés - QgatFoto (Casa de Cultura, Carrer Castellví núm. 8, 08173 Sant
Cugat del Vallès).
Els dossiers restaran sota la custòdia de l’Associació Fotogràfica de Sant Cugat
del Vallés - QgatFoto fins a la seva recuperació per part dels autors, o eventual
destrucció (veure punt 10).

7. Jurat

3. Àrea temàtica

El jurat estarà format per professionals del món de la fotografia, imatge o de
l’art en general de reconegut prestigi.

La temàtica dels projectes és lliure.

8. Comunicació del resultat

4. Característiques dels projectes
El projecte a presentar podrà tenir en la seva versió definitiva qualsevol extensió, format i tècnica fotogràfica.

El resultat es farà públic al mes de Novembre de 2018, a l’acte d’inauguració
de l’exposició de Joan Cabanas-Alibau que es farà a la Fundació Cabanas, Casa
Museu - Cal Gerrer.

5. Dossier de presentació

9. Procediment de selecció

Els projectes es presentaran sota lema o pseudònim. Cada dossier, en un format
màxim de DIN A3, haurà ’incloure:
Dins un sobre tancat, a l’exterior del qual s’haurà escrit el pseudònim de
l’autor: nom, adreça, telèfon, adreça electrònica de l’autor/a (o grup d’autors).
Títol del projecte, que pot coincidir o no amb el lema. Paràgraf
que defineixi el projecte (50 paraules aprox.)
Reflexió teòrica escrita del projecte en un màxim d’un full. Relació dels aspectes tècnics del projecte: extensió i formats definitius
de les obres, així com els títols, tècniques i materials utilitzats.
Fase en què es troba el projecte. Terminis previstos de producció
i realització.
Sèrie d’imatges representatives del projecte en suport de paper
fotogràfic o digital.
CD amb una selecció de les imatges de la presentació del projecte.
Avantprojecte o esbós de l’obra definitiva adaptada a l’espai expositiu de la Fundació Cabanas . Es lliurarà un plànol de la sala
d’exposicions temporals de la Casa Museu - Cal Gerrer.

Qualsevol altre tipus de documentació que es consideri adient.

El jurat seleccionarà 5 projectes, que tindran el caràcter de finalistes. El jurat
concedirà, com a guanyador de la Beca Joan Cabanas-Alibau de Fotografia, la
quantitat de 2.000 € a un dels projectes finalistes. L’artista guanyador assumirà
la producció del projecte,que serà exposat, de forma individual, a la sala d’exposicions de la Fundació Cabanas, Casa Museu - Cal Gerrer.
El jurat establirà igualment dues mencions d’honor.

10. Devolució dels dossiers
Els dossiers podran ser recuperats per part dels seus autors o persones explícitament autoritzades, a la Casa de Cultura, entre els dies 1 de desembre de 2018 i
15 de gener de 2019.
Els dossiers que no hagin estat reclamats en les dates assenyalades seran destruïts.

Nota:
La participació en la Beca Joan Cabanas-Alibau de Fotografia suposa l’acceptació d’aquestes bases. L’organització es reserva el dret de
resoldre qualsevol situació no prevista en aquestes bases,així com
d’utilitzar les imatges del projecte per a l’ús exclusiu depresentació i
promoció del projecte becat.

