CONVOCATÒRIA OBERTA PER A LA PARTICIPACIÓ
A L’EXPOSICIÓ “RETRAT DE FAMÍLIA”
La Fundació Photographic Social Vision, en el marc de la 6a edició del Festival DOCfield Barcelona,
obre una convocatòria a fotògrafs professionals i els convida a participar en la selecció d’imatges que
formaran part de l’exposició “Retrat de Família” que tindrà lloc del 8 de novembre al 9 de desembre
al vestíbul d’entrada del Palau Robert.

TEMÀTICA: Retrat de Família
ES BUSQUEN: Retrats de famílies, tribus, clans… ja siguin teus o d’uns altres.
“La família no és solament allò que es rep, sinó també allò que es produeix. De fet estem constantment
generant família, enfortint i donant significat a llaços ja existents o creant nous vincles.”
Roger Canals, antropòleg visual

SELECCIÓ
La Fundació Photographic Social Vision serà l’encarregada de seleccionar les imatges en el marc del
comissariat de l’exposició “Retrat de Família”. Les fotografies seleccionades s’incorporaran a l’exposició
i com a contingut promocional de l’exposició en les plataformes digitals del festival.

CALENDARI
• Obertura de la convocatòria: 5 de setembre
• Tancament de la convocatòria: 30 de setembre
• Comunicació als seleccionats: durant el mes d’octubre
• Inauguració de l’exposició: 8 de novembre

INSCRIPCIÓ
• La participació és gratuïta.
• Per participar s’ha d’enviar una imatge de 900 px d’ample i 72 dpi al correu electrònic:
helena.velez@photographicsocialvision.org amb el títol “Retrat de Família” a l’assumpte del correu
i el nom de l’autor.
• En el text del correu es detallarà de nou el nom i cognom de l’autor, el seu telèfon i el correu electrònic.

• És opcional indicar el nom de la família, el lloc on es va fer la fotografia i l’any del retrat.
• No es prendran en consideració les imatges que no compleixin els requisits d’enviament
(900 px d’ample i 72 dpi).
• El participant rebrà un correu de confirmació de recepció.
• La participació pot ser individual o col·lectiva.
• Cada autor pot participar amb un màxim de cinc fotografies.

CONDICIONS
El participant declara ser l’autor de les fotografies i/o en té el copyright així com el dret d’ús de
la imatge de les persones que s’hi poden reconèixer.
El participant dona dret a Photographic Social Vision a fer ús de les seves imatges en format digital
per a la promoció de l’exposició en les plataformes digitals del DOCField Barcelona, Festival de
Fotografia Documental.
Els autors seleccionats per participar en l’exposició del Palau Robert amb les seves fotografies
impreses digitalment percebran com a pagament de dret d’autor per la cessió, no exclusiva,
de la seva reproducció i difusió pública la quantitat de 60 euros per fotografia.
La participació en aquesta convocatòria significa l’acceptació de les condicions que s’hi estipulen.

