Bases del Ir Concurs fotogràfic mes de la dona
“Amb perspectiva de gènere”*

Organitza:

Col·labora:

El Museu de Can Planes, espai d’art i cultura, conjuntament amb l’espai de
dones, vol convocar per primera vegada un concurs fotogràfic dedicat a la dona.
Participació
Podrà participar en el concurs qualsevol persona, resident a Mallorca, major de
18 anys. S’admetrà un màxim de 2 fotografies per participant.
Temàtica
La temàtica com queda reflectit al títol de la convocatòria és la visibilització de
la dona amb voluntat de canviar la situació social, entenent com a tal, les diferents
ocupacions i accions de la dona actual. El mes de març és una fita que aprofitem per
fer una reflexió sobre el paper de la dona a la societat i al món laboral.
No s’admetran comportaments inapropiats o poc respectuosos amb el mitjà
que estem tractant. L’objectiu de la convocatòria és sobretot, el respecte a les dones.
Fotografies
Les fotografies premiades han de ser originals i inèdites, i no haver-les
presentades a altres convocatòries passades i presents, webs i d’altres mitjans
digitals o impresos.
La persona participant es responsabilitza de ser l’única autora, de no existir
drets a tercers, i de totes les reclamacions per drets d’imatge de les obres
presentades a concurs.
Les fotografies no premiades seran eliminades en un termini màxim de sis
mesos després d’haver-se conclòs la convocatòria. En el cas que es volgués fer un ús
diferent del citat d’alguna de les fotografies presentades es comunicarà i es
demanarà permís a l’autor/-a.
Format i presentació
Les obres, de tècnica lliure blanc/negre o color, es remetran en format
JPEG/JPG o RAW amb una resolució mínima de 300 dpi.**

S’enviaran directament al correu electrònic: catalegmunicipal@gmail.com en
uns dies rebreu un correu de confirmació. També es poden enviar les fotografies a
través de We Transfer (opció recomanada per a fotografies de més de 10 megabytes).
Les fotografies participants han d’anar acompanyades: d’una breu descripció
del treball reflectit i la reflexió a la qual condueix la fotografia, màxim 2 línies; i títol.
L’arxiu de la imatge tindrà el mateix nom que el títol.
També s’indicaran les dades personals; nom, cognoms, data de naixement,
direcció, codi postal, municipi, telèfon de contacte i correu electrònic.
Cada fotografia presentada serà tinguda en compte pel jurat. La selecció serà
secreta.
Es comunicarà oficialment per correu electrònic, en un termini màxim d’una
setmana un cop finalitzat el termini de presentació, la decisió presa en cada cas.
Termini
El termini d’entrega de fotografies s’obre a partir del 3 de febrer al 26 de febrer
de 2018.
Jurat
El jurat estarà format per 5 persones:


Persona del departament tècnic de l’àrea de cultura.



Persona qualificada del Museu de Can Planes, que actuarà com a secretària.



Persona de l’espai de dones de Sa Pobla.



Persona professional de la fotografia, externa a l’Ajuntament.



I una dona treballadora, externa a l’Ajuntament.

Premi
S’atorgarà un primer premi amb valor de 450€ i un accèssit de 150€, a les dues
fotografies més votades pel jurat.
El lliurament de premis tindrà lloc al Museu de Can Planes dia 9 de Març a les
20’00 hores.
*La participació en el concurs implica l’acceptació de les bases.

**El Museu es farà càrrec de la impressió de les obres, per participar en l’exposició de
F-Art. Que tindrà lloc a la planta noble del Museu de Can Planes entre el 9 de març i el
15 d’abril de 2018.

