
CONVOCATÒRIA LUMÍNIC FESTIVAL 2022 / ALUMNES I ALUMNI FACULTAT DE 

BELLES ARTS - UNIVERSITAT DE BARCELONA  

 

 

PRESENTACIÓ   

 

LUMÍNIC es presenta com el primer festival de fotografia de Sant Cugat del Vallès. LUMÍNIC Es 

planteja com un esdeveniment inclusiu i participatiu. Un espai de coneixement i divulgació fotogràfica, 

on els visitants podran gaudir d'autors consagrats i emergents, tant nacionals com internacionals. 

LUMÍNIC es planteja com experiència visual, irrompent a la ciutat per estudiar el fet fotogràfic des de 

noves perspectives, en un recorregut per espais interiors i també públics. En una setmana d'obertura i 

dos mesos de recorregut, es desplega una programació completa dedicada a la fotografia d'autor i que 

compta amb exposicions, xerrades, tallers i taules rodones. Vehiculat a través d'un nou fil conductor 

cada any, pretén ser un punt de referència per la fotografia contemporània i una experiència 

transformadora per als visitants.  

 

LUMÍNIC compta amb dues edicions realitzades des de 2019. Alguns dels autors que han format part 

d’aquestes edicions han estat referents de la fotografia com Roger Ballen, Mònica Roselló i Jordi 

Guillumet, Xavier Miserachs, Maria Espeus, Xavi Bou, Roger Grasas, Jordi Bernadó, Manel Esclusa, 

Antoni Bernad, Israel Ariño, Ainhoa Valle o Bego Antón, entre molts d’altres. En aquest cas, el Pla 

educatiu del festival és una de les principals branques d’activitat, comptant amb exposicions en 

col·laboració amb diferents escoles d’art i fotografia. Fins ara s’han establert col·laboracions amb la 

Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, Grisart, El Observatorio, l’IEFC i el Taller 

Triangle, amb la inclusió de fotografies d’alumnes i alumni.  

 

BASES  

 

1. Objectiu de la convocatòria  

 

Des del Lumínic es considera un pilar fonamental la col·laboració amb diferents escoles de 

fotografia i universitats i amb la voluntat de generar espais de coneixement i reflexió entorn del 

fet fotogràfic, fomentant la creació i divulgació del treball dels estudiants o alumni i amb la 

voluntat de funcionar com a plataforma d’exhibició i professionalització.  

 

Per aquest motiu, i considerant-se molt positiva l’experiència en la seva anterior edició, es vol 

convidar als alumnes i alumni de la facultat a poder presentar la seva obra per a que pugui ser 

mostrada en la propera edició del Lumínic, que es durà a terme de juny a juliol del 2022.  

 

 

2. Tema 

 

La temàtica o concepte vertebrador de la pròxima edició del LUMÍNIC, i sobre el que proposem 

vincular els projectes d’aquesta convocatòria, és “(NO)LÍMITS”, entès en el seu sentit més 

ampli.  

 

La paraula “límit” prové del llatí limes, que significa frontera o vora. Entenem el concepte “límit” 

en contraposició a la continuïtat, com element disruptiu dins d’aquesta. També entenem el límit 

com aquella línia real o imaginada que traça el naixement i la fi en una superfície, ja sigui un 

territori, un cos o un concepte. El límit com a restricció i també com acord. Límits d’allò visible 

i del que queda a la perifèria. El filòsof Karl Jaspers apunta al seu llibre “Introducció a la 

filosofia” (1951), com de les situacions límit sorgeix l’experiència de la transcendència i on 

l’existència es realitza immediatament. Per altra banda, la filòsofa i activista Vandana Shiva 



adverteix com “sense límits ètics, ecològics o socials al comerç, s’està col·locant a la pròpia 

vida al límit” (Shiva, 2001).         

     

En aquest cas, la convocatòria s’obre a tots aquells projectes que treballin el límit en 

l’apropament al concepte sobre els límits dels territoris, de les relacions humanes, dels cossos, 

etc. També al voltant de conceptes socials i filosòfics que generen dicotomies: el bé i el mal, 

l’heroi i l’enemic, l’amor i l’odi. El tractament d’aquest concepte també pot desenvolupar-se al 

voltant d’experiències estètiques i plantejaments ètics, així com límits ecològics, naturals, 

temporals o socials. També en relació a d’altres com el poder, el dolor i el plaer, així com el 

modes i límits del coneixement i la comunicació. Aquest apropament a la idea del límit ens durà 

sovint al qüestionament del propi concepte. En aquest cas, plantegem reflexionar sobre com 

es forma la idea del límit, com es construeix i s’interpreta i quina és la seva reproducció social 

i cultural. Des d’aquest plantejament, podem observar com els límits són vulnerables al canvi, 

mutables i fluids.   

 

 

3. A qui va dirigit  

 

Aquesta convocatòria està dirigida a tot l’alumnat (autors individuals i col·lectius) i alumni de la 

Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona que disposin d’un projecte fotogràfic. La 

convocatòria s’obre a autors/es de qualsevol territori i condició. Els i les participants en la 

convocatòria han de ser majors d’edat.  

 

Cada autor/a o col·lectiu podrà presentar un sol projecte per convocatòria. Un participant podrà 

presentar un projecte individual i un altre dins d’un col·lectiu, si fos el cas.  

 

La participació en la convocatòria és gratuïta.  

 

 

4. Característiques de les propostes  

 

Cada autor/a col·lectiu haurà de presentar entre 5-10 fotografies, encara que el projecte en 

qüestió compti amb més imatges. Seran admesos projectes en qualsevol tècnica, mètode i 

materialització sempre que es pugui englobar dins l’art visual fotogràfic.  

 

Els arxius de les imatges originals, i que s’hauran d’enviar a l’organització en cas de ser 

seleccionats, hauran de tenir un mínim de 5.000 píxels a 300 ppp en el seu cantó més curt i 

per a assegurar-ne la bona resolució en el cas de reproduccions en gran format.  

 

 

5. Selecció i exposició 

 

CONDICIONS PER ALS PROJECTES SELECCIONATS  

 

Per a la present convocatòria es seleccionaran entre 3 projectes per a formar part d’una mostra 

col·lectiva a l’espai interior de l’Ateneu Santcugatenc de Sant Cugat del Vallès entre els mesos 

de juny i juliol de 2022. L’organització es reserva el dret a canviar l’espai per motius 

organitzatius del festival.   

 

El projecte seleccionat serà premiat amb la producció d’entre 2 i 5 peces per a ser mostrades 

en una exposició col·lectiva al festival LUMÍNIC a l’edició del 2022, conjuntament amb dos 

alumnes o alumni més de la Facultat de Belles Arts UB i d’altres estudiants de l’escola de 



fotografia Grisart. Les impressions de les fotografies es faran amb una impressora Canon, fruit 

de la col·laboració amb el festival Lumínic, i que estarà instal·lada a l’escola Grisart. Els horaris 

i condicions d’ús de la maquinària es gestionaran entre el festival LUMÍNIC, la Facultat de 

Belles Arts de la UB i l’escola Grisart. Aquestes condicions s’informaran a les persones 

seleccionades i no seran modificables.  

 

En cas que l’obra original de l’autor es tracti de fotografia analògica o tècnica mixta, el 

digitalitzat o reproducció digital serà a càrrec dels i de les participants. 

 

Els i les participants es comprometen a assistir i dur a terme el muntatge i desmuntatge de 

l’exposició. En el cas que l’autor no pugui assistir, es responsabilitza d’enviar una persona de 

la seva confiança a qui delega aquesta tasca.  

 

Totes les despeses derivades de l’exposició com són els reclams, les cartel·les, i les accions 

de comunicació i difusió de l’exposició seran assumides completament per part de 

l’organització del festival LUMÍNIC.  

 

El festival es reserva el dret a produir el catàleg de l’edició 2022 en format llibre o postal i on 

s’inclourà una imatge dels autors/es d’aquesta edició. El catàleg podrà ser distribuït a manera 

d’activitat divulgativa de forma gratuïta i venut a través de les seves vies de marxandatge, 

sense que impliqui la retribució de l’autor en cap cas per aquestes vendes.  

 

En la finalització de l’edició del Lumínic Festival 2022, l’autor/a podrà quedar-se en propietat 

l’obra produïda amb la condició de poder ser cedida a Lumínic Festival per a futures mostres i 

prèvia gestió amb l’autor.  

 

Tots els participants a aquesta convocatòria assumeixen aquestes condicions. 

 

 

6. Presentació de les sol·licituds i termini d’inscripció  

 

La presentació de sol·licituds s’haurà de fer amb data màxima el dia 23 de març del 2022.  

 

La documentació a entregar serà la següent: 

- Entre 5 i 10 imatges en format jpg del projecte. Les imatges hauran de fer 1.250 px en 

el seu cantó més llarg, a 172 ppp. Els arxius hauran de dur el nom del seu autor en el 

següent format: cognom_nom_nº d’imatge.jpg  

- Breu biografia de l’autor i dades de contacte (nom, DNI, direcció postal, correu 

electrònic i telèfon) (màx. 150 paraules). L’arxiu ha de dur el format següent: 

cognom_nom_biografia.pdf 

- Breu explicació del projecte/ statement (màx. 300 paraules). L’arxiu ha de dur el format 

següent: cognom_nom_statement.pdf 

- Breu explicació sobre si l’obra és inèdita o, si no ho és, quin ha estat el seu recorregut 

(llocs i dates d’exposició o publicació en cas de suports impresos) (màx. 150 paraules). 

L’arxiu ha de dur el format següent: cognom_nom_exposicio.pdf 

- Declaració signada per part del/s participant/s assegurant que n’és l’únic/a autor/a del 

projecte i en té tots els drets de reproducció i venda (vegeu Annex 1). L’arxiu ha de dur 

el format següent: cognom_nom_declaracio.pdf 

 

Atenció: Tots els arxius i imatges han d’enviar-se en un sol arxiu comprimit (.zip) que 

no superi els 15 MG, adjuntar-se en un correu electrònic i enviar-ho a  

luminicfestival@gmail.com . Si l’arxiu és massa pesat, es pot enviar per Wetransfer a 

mailto:luminicfestival@gmail.com


luminicfestival@gmail.com enviant previament un correu electrònic amb l’avís 

d’enviament. El nom de l’arxiu ha de dur el format següent: cognom_nom.zip 

 

 

7. Fases del projecte  

 

L’organització del festival LUMÍNIC i els autors/es i col·lectius seleccionats es comprometen a 

seguir el següent calendari:  

 

1a fase  

En la primera fase del projecte es rebran les propostes (amb data màxima 23 de març del 

2022) i el jurat farà la tria dels treballs seleccionats.  

 

2a fase  

Entre el 24 i el 27 de març del 2022 l’organització del LUMÍNIC es posarà en contacte per 

correu electrònic amb tots els i les participants a la convocatòria per comunicar-los si han estat 

seleccionats o no i en quines condicions. Els autors/es i col·lectius seleccionats seran 

convocats a fi de revisar la seva obra amb més detall i valorar-ne les possibilitats expositives. 

La selecció de l’autor/es i col·lectiu seleccionat es farà pública a través de la web 

(www.luminicfestival.com) i xarxes socials del festival LUMÍNIC. 

 

3a fase 

L’1 d’abril els i les autors i col·lectius es fan responsables de tenir a la seva disposició els 

arxius digitals de les fotografies seleccionades per a ser exposades, a màxima resolució, i per 

a la seva producció durant els mesos d’abril a maig amb la impressora Canon i amb les 

indicacions de la Facultat de Belles Arts i l’escola Grisart.  

 

4a fase 

Entre els dies 6 i 8 de juny es durà a terme el muntatge expositiu per part dels autors/es i 

col·lectius de les imatges seleccionades i també de l’organització del Lumínic Festival.  

 

5a fase 

El dia 9 de juny de 2022 es durà a terme la inauguració del Lumínic Festival i en la qual hi 

estaran convidats tots els seus autors.  

 

 

 

8. Criteris de selecció i composició del jurat  

 

El jurat està constituït per l’organització i equip comissari de festival LUMÍNIC, format per 

Amanda Bernal, Bernat Millet i Marc Vidal, codirectors del festival LUMÍNIC i Mar Redondo i 

Ricardo Guixà, professors de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.  

 

Es valorarà la qualitat fotogràfica de les propostes, la capacitat narrativa i la seva adequació a 

la temàtica d’enguany.  

 

 

9. Condicions, drets i obligacions  

 

Les obres seleccionades (mitjançant producció o atorgament econòmic) són propietat del seu 

autor. L’Associació Lumínic Festival es reserva tots els drets de reproducció de les imatges 

que formaran part de l’exposició amb fins culturals i divulgatius de la mateixa i als seus propis 
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mitjans de comunicació, citant sempre el nom de l’autor i atenent a la Llei de Propietat 

Intel·lectual. Pel fet de participar en aquesta convocatòria, l’autor/a o col·lectiu de les obres 

autoritza l’exhibició i publicació de les mateixes a l’exposició, difusió en mitjans de comunicació 

digital i física, propis del festival i per a major visibilitat del projecte, i edicions que tinguin lloc 

amb motiu d’aquest. Les fotografies no seran cedides a tercers sota cap condició sense permís 

exprés dels i les autores. El festival es reserva el dret a produir un catàleg en format llibre o 

postal i on s’inclogui una imatge dels i les autores seleccionats sense que impliqui cap retribució 

dels seus autors/es. El jurat es reserva el dret d’interpretació de les bases del present concurs 

i la resolució dels casos no contemplats, d’acord amb el seu millor criteri. 

 

La resolució del jurat serà inapel·lable. 

 

Cada participant en aquesta convocatòria haurà d’adjuntar l’Annex 1 amb la resta de 

documentació on admet ser l’únic/a autor/a del projecte i en té tots els drets de reproducció i 

venda i lliures de drets a tercers.  

 

Totes aquelles fotografies que no compleixin algun dels requisits establerts en les presents 

Bases Reguladores quedaran desqualificades. 

 

La mera participació en aquesta convocatòria implica la total acceptació de les Bases 

Reguladores d’aquesta. 

 

 

10. Dubtes i contacte  

 

Per qualsevol dubte o qüestió, us podeu posar en contacte amb el festival LUMÍNIC a través del 

seu formulari en línia https://www.luminicfestival.com/contacta 

 

  

https://www.luminicfestival.com/contacta


Annex 1  

 

 

Declaració de drets d’autor  

 

 

 

Jo, __________________, amb DNI ______________ afirmo: 

 

Ser l’autor/a de la sèrie de fotografies enviades al festival Lumínic per a la publicació en 

qualsevol dels canals de comunicació oficials de l’Associació Lumínic, Festival de Fotografia 

(pàgina web, xarxes socials, etc.), reproducció i exposició dins del marc del festival  Lumínic. 

També d’altre publicitat en mitjans i canals de comunicació aliens a l’associació i per a 

visibilització del festival, previ permís del/s seu/s autor/s.  

 

Tenir tots els drets legals sobre aquestes imatges, així com ser el/ la responsable de la presa 

o creació d’aquestes, eximint al festival Lumínic de qualsevol responsabilitat que pogués 

derivar-se’n.  

 

Tenir el consentiment exprés de les persones que apareixen en aquestes imatges. 

 

Per tant, cedeix al festival Lumínic els drets d’aquestes imatges pel seu ús mencionat 

anteriorment i a les Bases Reguladores de la “Convocatòria Lumínic Festival 2022 / Alumnes i 

Alumni Facultat de Belles Arts - Universitat de Barcelona” publicada en data 7 de març de 

2022.  

 

 

Signatura: 

 

 

 

 

 

 

 


