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BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER SELECCIONAR ELS/LES ARTISTES GUANYADORS/ORES DE 
L’INTERCANVI DE RESIDÈNCIES ENTRE EL QUEBEC I CATALUNYA PER A PROJECTES 
VINCULATS A LA IMATGE 

 
 
PRESENTACIÓ  

Roca Umbert 
Roca Umbert és un espai cultural al servei del procés creatiu, la formació artística i el diàleg 
entre les arts, que coopera amb artistes emergents i centrat en el camp de la imatge com a 
eina de creació i transmissió de coneixement.  
Roca Umbert acull el Festival Panoràmic Granollers, un esdeveniment que promou la 
investigació, la difusió i la promoció de la fotografia a través del cinema i d’altres disciplines 
que conviuen amb la imatge. rocaumbert.com 
 
VU 
VU és un centre d’artistes autodirigit que té com a missió promoure i donar suport a la 
investigació i a la creació, que treballa amb els artistes del camp de la fotografia, alhora que 
ajuda a promoure el treball i la reflexió en aquest àmbit. vuphoto.org 
 
Roca Umbert, en col·laboració amb VU (Quebec), es complau a obrir aquesta convocatòria 
adreçada a artistes del camp de la  fotografia per a un projecte de residències creuades durant 
l’any 2020 anomenat Courants d’images/ corrents d’imatges. 
 
El projecte representa un espai d’intercanvi entre creadors i creadores distants 
geogràficament que comparteixen afinitats artístiques relacionades amb la producció i la 
difusió d’imatges, per promoure la circulació d’idees més enllà de la distància lingüística o 
cultural. 
 
Com a part d’aquest projecte, quatre artistes (dos del Quebec i dos de Catalunya) seran 
convidats a participar en un diàleg fotogràfic per mitjà de les xarxes socials, que culminarà en 
una exposició col·lectiva. Un crític/a del Quebec i un/una de Catalunya acompanyaran tot el 
projecte. 
 
Roca Umbert promourà la participació de dos artistes catalans en aquest intercanvi 
internacional. Amb l'objectiu de promoure el diàleg i l'accessibilitat, els artistes catalans i 
quebequesos, des del començament de l'intercanvi, alimentaran el fil conductor d'una 
correspondència fotogràfica a les xarxes socials. La residència al Quebec els permetrà 
completar aquest procés de diàleg. 
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Durant el Festival Panoràmic Granollers 2020 es farà una presentació dels projectes 
desenvolupats. Les obres es presentaran conjuntament en una exposició col·lectiva que 
tindrà lloc tant a VU al Quebec, com a Roca Umbert a Granollers, l’any 2021. 
 
 
OBJECTE  
 
Aquestes bases tenen com a objecte regular la selecció́ de dos/dues artistes i un crític/a per 
participar en un projecte  d’intercanvi entre Roca Umbert Fàbrica de les Arts (Catalunya) i VU 
(Quebec). 
 
A Catalunya, el projecte és possible gràcies a Roca Umbert, la Generalitat de Catalunya i 
l’Institut Ramon Llull; i al Quebec, gràcies al suport del Ministeri de Relacions Internacionals i 
Francofonia, i del Ministeri de Cultura i Comunicacions. 
 
PARTICIPANTS, CONDICIONS I TERMINIS 
 
Artistes 

 Hi poden participar artistes residents a Catalunya que treballin en l’àmbit de la imatge.  
 Els/les artistes participants hauran de tenir disponibilitat en les dates previstes. Un 

farà estada al Quebec durant el mes de juny i l’altre, durant el  setembre de 2020. Les 
residències seran de 15 dies. Els artistes escollits hauran de poder-se expressar en 
francès o en anglès. 

 A partir de gener de 2020, els/les artistes seleccionats hauran d’establir digitalment 
una correspondència fotogràfica regular amb els/les artistes del Quebec a través de 
les xarxes socials.  

 Els/les artistes participants hauran de tenir disponibilitat per comunicar-se amb els/les 
artistes participants quebequesos durant l’estada a Catalunya  els mesos d’abril i 
octubre de 2020. 

 Roca Umbert i l’Institut Ramon Llull cobriran les despeses de desplaçament, 
allotjament i manutenció durant la residència de 15 dies a VU (Quebec). 

 Hi haurà un pressupost per a la producció i l’exposició dels projectes a desenvolupar, 
que s’haurà de pactar amb Roca Umbert.  

 Els/les artistes participants rebran uns honoraris de 500 euros (impostos no inclosos) 
en finalitzar el projecte expositiu.  
 

 
Crítics 
 Hi poden participar crítics, teòrics, assagistes, periodistes culturals, etc. vinculats a la 

imatge i residents a Catalunya amb domini del català i l’anglès o el francès. 
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 Els teòrics participants hauran de tenir disponibilitat en les dates previstes per comunicar-
se amb els artistes participants quebequesos durant l’estada a Catalunya els mesos d’abril 
i octubre de 2020. 

 Els crítics participants hauran de seguir el projecte sencer a partir de gener de 2020 a 
través de la comunicació digital; contribuiran  en  la correspondència fotogràfica entre els 
artistes; i s’hi relacionaran activament durant la  residència.  

 Hauran de redactar un text per acompanyar l’exposició col·lectiva que tindrà lloc a VU i a 
Roca Umbert el 2021.  

 Rebran uns honoraris de 500 euros (impostos no inclosos) en finalitzar el projecte 
expositiu.  

 
 
SELECCIÓ 
Roca Umbert farà una selecció prèvia d’un màxim de 4 artistes. Faran la preselecció: 
-Joan Fontcuberta, artista, comissari i assessor artístic de Roca Umbert 
-Laia Casanova, gestió d’arts visuals i de la imatge de Roca Umbert 
-Zaida Trallero, gestora cultural i comissària 
 
La selecció final dels dos artistes guanyadors la farà VU (Quebec).  
 
PROCEDIMENT DE LA SOL·LICITUD I PUBLICACIÓ DELS RESULTATS 
 
Formulari de sol·licitud per part dels artistes 
Les persones que vulguin presentar la sol·licitud han d’enviar per correu electrònic a: 
gestio@rocaumbert.cat, abans del 15 de desembre de 2019, un fitxer que inclogui: 
 Una carta d’intencions que exposa la motivació per participar en aquest projecte 

d’intercanvi (500 paraules) 
 La disponibilitat per períodes de residència (juny o setembre de 2020) 
 L’enfocament artístic del projecte (250 paraules) 
 Portafolis (3 pàgines) 
 
Formulari de sol·licitud per als teòrics 
 Una carta d’intencions que exposi la motivació per participar en aquest projecte 

d’intercanvi (500 paraules) 
 Un currículum (3 pàgines) 
 Un o dos textos recents 
 
 

Per a qualsevol aclariment o per visitar els espais, adreceu-vos a: 
espaidarts@rocaumbert.cat  
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La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació total de les bases i de la 
resolució del jurat, així com dels canvis que, com a conseqüència de factors aliens a Roca 
Umbert Fàbrica de les Arts SL, es puguin produir posteriorment.  

Roca Umbert es reserva el dret de resoldre tot allò no previst en aquestes bases, inclosa la 
possibilitat de revocar la decisió del jurat si el desenvolupament dels projectes no s’adequa 
als objectius de la convocatòria.  

 

Lloc: Les sol·licituds es presentaran formalment al Registre de Roca Umbert Fàbrica de les 
Arts, de 9 a 14 hores, o bé es faran  arribar per correu electrònic a: gestio@rocaumbert.cat  

Termini: Les sol·licituds es presentaran entre el 15 de novembre i el 15 de desembre de 
2019 (fins a les 14 h).  
 
Calendari de resolució i publicació dels resultats: La primera quinzena del mes de gener de 
2020 es donarà a conèixer la resolució d’adjudicació a les persones que hagin presentat les 
propostes via correu electrònic, i es farà̀ públic mitjançant el web de Roca Umbert. 


