BASES
CATALÀ
Convocatòria oberta
fins al 18 de març

ULLAL
Festival de fotografia incisiva
Primera edició

ULLAL és un festival que sorgeix de la unió de diferents
col·lectives de moviments transfeministas, antiracistes de
suport mutu i artístics, que creuen en el potencial polític i
transformador de les imatges.
El festival tindrà lloc a Can Batlló del 12 al 14 de maig.
L’exposició romandrà oberta al públic fins al 28 de maig.
ULLAL pretén fomentar un espai de pensament crític i de
trobada entre individualitats, col·lectives i lluites de Barcelona,
generant un espai on teixir xarxes i aliances. És per això que el
festival tindrà lloc al llarg de tres dies, durant els quals a més de
l’exposició de fotografia es realitzaran activitats, tallers,
xerrades i espais de trobada.
*Hem optat per lús de la i com a fórmula
d’inclusió de gènere en el llenguatge.
La nostra elecció es basa en la compatibilitat
de la i amb els lectors automàtics que
transformen el text en àudio per a persones
amb dificultats de visió

La selecció de fotografies de cadascuna de les categories la
realitzaran diverses col·lectives. Es tracta de col·lectives que
estan en relació amb les temàtiques abordades i que han
col·laborat a perfilar les diferents categories i els seus criteris
de valoració.
Amb aquesta idea de col·lectivitzar un espai de pensament i
trobada a través de les imatges, ULLAL no establirà un sistema
de guanyadoris ni premis. Les col·lectives faran una selecció
d’imatges d’entre totes les propostes rebudes. Les fotografies
seleccionades participaran a l’exposició del festival, que durarà
des del 12 fins al 28 de maig. Més endavant, també es contempla la possibilitat de realitzar exposicions itinerants per
diferents espais de Barcelona.
Si així ho consideren, les col·lectives seleccionaran algun o
alguns dels treballs fent mencions especials. Alhora, el públic
assistent també podrà seleccionar i votar una menció especial
del públic.

REQUISITS
Qui pot participar?
Quines són les condicions?
La participació a ULLAL està oberta a persones fotògrafes,
col·lectius i equips artístics de qualsevol edat, de tots els nivells
(professionals o no) i sense restricció per procedència o
residència.
Ullal és un festival local que se situa a la ciutat de Barcelona. Les
fotografies presentades han d’estar en diàleg amb les diferents
vivències i experiències que s’hi donen.
Una mateixa col·lectiva o persona pot presentar-se a totes les
categories, tenint en compte que la mateixa obra/imatge pot
presentar-se a un màxim dues categories. Una mateixa persona o
col·lectiva pot presentar un màxim d’una obra o sèrie per
categoria. La sèrie pot estar compresa per un màxim de 10
fotografies.

SELECCIÓ
Qui selecciona les imatges?
Des d’ULLAL volem incidir en la importància del treball del
col·lectiu tant en els espais de lluita i activisme, com en els
artístics i culturals. Volem qüestionar el paper de les
individualitats, el concepte d’autoria i fugir dels noms d’autoritat.
L’equip de selecció del festival estarà conformat per col·lectives i
organitzacions, en cap cas per noms propis. Amb tot, en la
selecció pretenem prioritzar la multiplicitat de les mirades per
sobre els judicis individuals.

MODALIATS
Què puc presentar?
Es poden presentar fotografies que utilitzin qualsevol tipus de
suports i tècniques: digitals, analògiques, materials intervinguts,
instal·lacions, fotomuntatges, etc.
No hi ha restricció en el tipus o grandària de les imatges. Al
formulari s’haurà d’especificar el tamany i la qualitat tècnica per
poder ajustar la impressió i respectar al màxim l’obra.

MODALIATS
Quins són els requisits
específics?

FOTO
INSTAL·LACIÓ
SÈRIE FOTOGRÀFICA

Es poden presentar fotografies que utilitzin qualsevol tipus de
suports i tècniques: digitals, analògiques, materials intervinguts,
instal·lacions, fotomuntatges, etc.
No hi ha restricció en el tipus o grandària de les imatges. Al
formulari s’haurà d’especificar el tamany i la qualitat tècnica per
poder ajustar la impressió i respectar al màxim l’obra.

Fotografía

- En el cas que ja estigui impresa, indicar la grandària en cm i mm.
- Si és en format digital, indicar la grandària en píxels i la resolució.

Instalación

- Mesures de la instal·lació completa.
- Descripció detallada dels materials que incorpora la instal·lació
(si hi ha objectes que acompanyin les fotos).
- Croquis de la instal·lació.
- Necessitats específiques de muntatge.

Serie fotográfica

- Grandària de les fotografies que conformen la sèrie (en cm i mm
en el cas que estigui impresa o en píxels si és digital).
- Croquis o descripció de l’ordre i la disposició de la sèrie.

CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN
Quines són les categories?
Dents tortes

A queixalades

Fent Saliva

Dentera

Oberta a totes les imatges que
recullen pràctiques i
experiències encarnades.
Cossos i col·lectius que des del
desig dissident, la passió que
desborda tota raó imposada,
la sexualitat lliure, la diversitat
funcional, la neurodivergència i
l’humor irreverent desencaixen
les dentadures més
conservadores.

Projectes col·lectius i barrials
que teixeixen, a partir del
suport mutu, mons alternatius
que ens fan la boca aigua.
Aquesta categoria va destinada
a totes les imatges que fan
dels desitjos utòpics una
possibilitat real aquí i ara.
Imatges que plantegen punts
de fuga a les formes de
ciutadania imposades.

Paluego

Espai destinat a les imatges
d’arxiu relegades a l’oblit.
Imatges que retornen,
fantasmes que es resisteixen a
desaparèixer: allò que queda
entre les dents i reclama
atenció. Imatges que ens
ajuden a configurar una
contra-memòria que assenyala
i desactiva les violències
exercides per la història oficial.

Lluites diàries i resistències
quotidianes, petites victòries
guanyades des de l’acció
directa i posant el cos.
Desobediències contra l’ordre
establert que a mossegades
van recuperant la ciutat i els
seus espais de les mans dels
bancs, les institucions, les
empreses…

Vol assenyalar i recollir
totes aquelles situacions de
violència racista, masclista,
institucional, policial, etc. que
s’exerceixen de manera
quotidiana sobre les persones
que vivim a Barcelona. Imatges
que recullen tots els aparells
de repressió, les pràctiques
disciplinàries i els dispositius
de control social que ens fan
grinyolar les dents i exigeixen
acció directa.

SOL·LICITUDS
PRESENTACIÓ DE
PROPOSTES
Totes les obres s’hauran de presentar a través del següent
formulari i s’hauran d’enviar a través de Nextcloud.
Trobaràs tots els detalls al formulari. Si tens dubtes sobre el procés
pots escriure’ns a ullal@riseup.net
En cas que vulguis presentar la teva obra en format físic hauràs
d’omplir el formulari amb una versió digitalitzada de la o les
fotografies indicant el format específic (fotografia analògica
impresa, instal·lació, foto intervinguda etc.).

Fitxa tècnica

ULLAL es preocupa especialment per la privacitat, dades i informació tant de les persones que fan les fotografies, com de les persones que hi apareixen. El tractament de les dades de les persones
que ens enviïn materials es farà a través de canals segurs que no
comparteixen, comercialitzen ni es lucren amb les teves dades
privades.
- Dades personals, informació de contacte
- Perfils de xarxes socials (opcional)
- Títol (obligatori)
- Comentari lliure o comentari de l’obra.

Calendari

- Convocatòria oberta fins al 18 de març
- Sessió informativa sobre la convocatòria: 24 de gener de 2022
- Resolució del jurat durant el mes dabril
- Anunci d’obres seleccionades durant el mes d’abril
El festival tindrà lloc del 12 al 14 de maig del 2022. L’exposició es
prolongarà fins al 28 de maig. Existeix la possibilitat que una
vegada acabi el festival, la selecció de fotografies s’exposi de
manera itinerant per diferents espais de Barcelona.

DRETS D’AUTORIA
COMPROMISOS
- ULLAL es compromet a preservar la identitat tant de les persones
que apareixen a les fotografies com la de qui les realitza.
- Aquest festival accepta l’ús apropiatiu d’imatges, sempre que
aquestes estiguin manipulades o intervingudes, de tal manera que
es converteixin en una altra imatge.
- Com a responsable de les imatges que envies has d’assumir el
compromís de tenir el consentiment explícit de totes les persones
que apareixen a les teves fotografies i que puguin ser
identificades. Et facilitem un model de drets d’imatge de tercers
per si el teu projecte el requereix, encara que no és obligatori
presentar-lo.
- La publicació de les fotografies a les xarxes només es farà amb el
teu consentiment exprés i sempre que la imatge no comprometi de
manera directa o indirecta a ningú que hi aparegui.

LLETRA PETITA

- Les fotografies seleccionades formaran part de l’exposició que
tindrà lloc del 12 al 28 de maig a Can Batlló i probablement a
altres espais de la ciutat com a exposició itinerant

Les persones participants garanteixen que la/les persona/es de qui
es reprodueix la imatge en la/les fotografia/es presentades al concurs
ha/n consentit expressa i inequívocament la captació de la seva imatge
per a la/les fotografia/es, així com la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació d’aquesta.En cas que la/les persona/
es que aparegui/n a la/les fotografia/es sigui/n menor/s d’edat, les
persones participants garanteixen haver obtingut el consentiment exprés
i inequívoc de la mare/pare o tutori per a la captació de la seva imatge
en una/es fotografia/es, així com per a la seva reproducció, distribució,
comunicació pública i transformació.Les persones participants eximeixen a ULLAL de qualsevol responsabilitat a la qual pogués donar lloc
l’incompliment al que es disposa en aquest apartat.
Les directrius europees ens obliguen a recordar-te que en compliment de
la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la
seva normativa complementària, ULLAL emmagatzemarà les dades que
ens facilitis amb la teva sol·licitud, inclosa l’adreça de correu electrònic,
per al seu tractament en un fitxer amb la finalitat de realitzar les accions necessàries per al desenvolupament del festival i poder contactar
amb tu. La teva informació de contacte i dades personals únicament
s’utilitzaran seguint les condicions acceptades al formulari. Pots exercir
el teu dret a l’accés, rectificació, oposició, supressió (“dret a l’oblit”),
limitació del tractament, portabilitat i de no ser objecte de decisions
individualitzades escrivint a ullal@riseup.net.

MANUAL ULLAL
Vols presentar-te a Ullal?
t’ho donem tot mastegat!
Aquí pots consultar un manual amb
consells de treball i consideracions a
tenir en compte si et vols presentar a
ULLAL.

Es valorarà la imaginació i la creativitat
per a esquivar les censures i altres
situacions legals o repressives.

Es valorarà l’adequació de la imatge
presentada a les característiques i
motivacions de les categories.

FORMULARI
Enllaç al formulari de
participació

ullalfest.org
@ullalfest
ullal@riseup.net

