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Inscripcions fins el 30 de maig
INFORMACIÓ
al Facebook d’Art Jove > facebook.com/artjove
al web de l’IBJOVE > ibjove.caib.es
i al telèfon 971 17 89 47.

– 2021

Aquesta informació és un extracte. Les bases, el formulari d’inscripció i la resta de documents
que s’esmenten en aquesta convocatòria estan a disposició de les persones interessades a la
Seu Electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (http://caib.es/seucaib) així com
al web de l’IBJOVE (http://ibjove.caib.es).

1. CONVOCATÒRIA
L’Institut Balear de la Joventut (IBJOVE), amb la col·laboració de l’Agència Catalana de la
Joventut, el Consell Departamental dels Pirineus Orientals, i el Centre d’Estudis Fotogràfics
(en endavant, CEF), convoca aquest Certamen, adreçat a joves fotògrafs.

2. PARTICIPANTS
Poden participar en aquest certamen joves nascuts o residents a les Illes Balears que tenguin
entre 16 i 35 anys el 31 de desembre de 2021. No s’hi admet la inscripció de grups.

3. PREMIS
S’estableix una dotació total de 5.000,00 € (cinc mil euros), que s’ha de repartir de la manera
següent:
•

S’estableix un primer premi de 1.000,00 € (mil euros) en metàl·lic, i 3.000,00 € (tres mil
euros) més (IVA no inclòs), que s’han de destinar a sufragar totes les despeses de l’artista
guanyador per participar en el certamen Art Pertot 2021. En aquesta quantia s’inclouen les
despeses de desplaçament, allotjament, manutenció i honoraris de l’artista guanyador, i
de producció, muntatge i desmuntatge i transport de la seva obra.

•

S’estableix una dotació de 1.000,00 € (mil euros) en metàl·lic destinada a pagar un segon
premi, o dos segons ex aqueo, o un segon i un tercer premi, amb la distribució monetària
que el jurat trobi oportuna.

El jurat pot proposar que els premis siguin declarats deserts. El primer premi no pot ser compartit.

4. JURAT
El jurat ha d’estar format per un mínim de tres vocals i un president o presidenta (amb vot
diriment en el cas d’empat). A tots els ha d’elegir l’lBJOVE d’entre els col·lectius següents:
fotògrafs de reconegut prestigi local o nacional; un representant de l’Associació de Fotògrafs
Professionals de les Illes Balears; un representant del CEF; directors i comissaris de galeries,
museus o sales d’exposicions, i programadors de festivals de fotografia de les Illes Balears. Així
mateix, s’ha de convidar a participar-hi la persona guanyadora del premi a la millor col·lecció
de la darrera edició del Certamen de Fotografia del Programa Cultural Art Jove, un representant
de l’Agència Catalana de la Joventut, un altre del festival Inund’Art de Girona i un altre del
Consell Departamental dels Pirineus Orientals. Hi ha d’actuar com a secretària, amb veu i vot, la
coordinadora del Programa Cultural Art Jove.

5. TERMINI D’INSCRIPCIÓ I PRESENTACIÓ
DE LA DOCUMENTACIÓ
El termini d’inscripció i presentació de la documentació és fins a les 24.00 h del 30 de maig de
2021. S’ha d’enviar la documentació següent per correu electrònic a artjove2021@gmail.com,
o per correu postal o presencialment a la seu del Programa Cultural Art Jove (Velòdrom Illes
Balears, c/ de l’Uruguai, s/n, 07010 Palma):
a. El formulari emplenat degudament.
b. En el cas de no haver nascut a les Illes Balears, una fotografia o una fotocòpia del
certificat d’empadronament en alguna població de les Illes Balears.
c. Un arxiu en format digital amb les fotografies o les col·leccions que es volen presentar
al Certamen, que s’ha de presentar mitjançant un enllaç de Drive o un arxiu en format
JPEG, enviat a l’adreça electrònica artjove2021@gmail.com.

6. CONDICIONS TÈCNIQUES
L’arxiu, que ha de ser anònim, ha de contenir un mínim de sis fotografies i un màxim de quinze,
que poden formar una col·lecció o no. Es pretén que el participant mostri una visió general de la
seva obra. Pel que fa la mida de les fotografies, el costat llarg ha de ser de 1.920 px a 72 PPP de
resolució.

7. SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT
Ateses les propostes presentades i a partir dels criteris de qualitat i creativitat, una representació
del jurat composta pel director de la residència del CEF, pel comissari de l’exposició i per la
coordinadora del Programa Cultural Art Jove ha de seleccionar un màxim de set artistes, els
quals passen a la final.
Els set artistes finalistes disposen de dos mesos, comptadors des que l’Àrea d’Art Jove
comunica la decisió del jurat, per preparar el projecte fotogràfic, amb un tema obligatori, que
s’ha de presentar a la final. Durant aquests dos mesos, poden assistir a una residència artística
que es desenvolupa en el CEF. Disposen del laboratori i de l’estudi del CEF per experimentar i
per produir les seves propostes. Així mateix, disposen d’un servei de mentoria a càrrec del cap
del Departament de Fotografia del CEF, que els acompanya i els assessora durant el procés de
creació i que els proposa el tema del projecte.
Els finalistes han d’enviar el seu projecte fotogràfic, en format digital, en la data i a l’adreça que
els comuniqui en el moment oportú l’Àrea d’Art Jove. Tant el nombre de fotografies com el format
de cada col·lecció s’han de consensuar entre l’artista, el director de la residència i el comissari
de l’exposició i la coordinadora del Programa Cultural Art Jove. El Programa Cultural Art Jove s’ha
de fer càrrec de les despeses de producció de les obres, fins a un màxim de 500 € per projecte, i
del muntatge de l’exposició. En qualsevol cas, les obres són propietat dels participants, que en
poden disposar un cop acabada l’exposició de la final.
La final del certamen tindrà lloc el dijous 2 de setembre, a la planta baixa del Casal Solleric de
Palma. Abans d’inaugurar l’exposició, els participants poden disposar d’un màxim de cinc minuts
per defensar i explicar la proposta al jurat. Després, el jurat ha de seleccionar els projectes
guanyadors i s’ha d’inaugurar l’exposició, que romandrà oberta fins al 3 d’octubre de 2021.
En l’exposició, hi han de participar, a més, dos artistes francesos convidats, que són els
seleccionats del certamen Art Pertot dels anys 2019 i 2020. Les seves obres no entren a concurs,
però estaran exposades juntament amb totes les finalistes del Certamen de Fotografia Art Jove
2021.

8. PROGRAMA D’INTERCANVIS ART PERTOT
El programa d’intercanvis Art Pertot és una iniciativa del Consell Departamental dels Pirineus
Orientals; de l’Agència Catalana de la Joventut, a través del Festival Inund’Art de Girona, i de
l’IBJOVE, a través del Programa Cultural Art Jove. D’acord amb aquest programa, cada entitat
col·laboradora selecciona un jove artista del seu territori perquè desenvolupi un projecte
artístic, que es presenta en el marc dels programes culturals que impulsen les altres entitats
col·laboradores i que s’adapta a les necessitats i els contexts propis de cada espai receptor.
Per tant, hi participen tres artistes: un, en representació del Festival Inund’Art; un altre, en
representació del Programa Cultural Art Jove de les Illes Balears, i el tercer, en representació
del Consell Departamental dels Pirineus Orientals.
La persona guanyadora del primer premi d’aquest Certamen ha d’exposar el seu projecte
fotogràfic en el marc del Festival Inund’Art de Girona el mes de juny de 2022 i en una exposició
col·lectiva, juntament amb els altres dos artistes seleccionats en l’Art Pertot, a la Casa de la
Catalanitat de Perpinyà, el mes de desembre de 2022.
A més, els tres artistes seleccionats a l’Art Pertot 2021 han de participar en una residència
artística de dos dies, juntament amb un representant de cada institució convocant, que se
celebrarà a Girona el 15 i 16 de gener de 2022. L’IBJOVE s’ha de fer càrrec de les despeses de
desplaçament, allotjament i manutenció derivades de l’assistència de l’artista guanyador a
aquesta residència, fins a un màxim de 500,00 € (cinc-cents euros).
En el cas que l’artista guanyador d’aquest Certamen no pugui assistir a algun dels esdeveniments
programats dins l’Art Pertot (la residència artística o qualsevol de les dues exposicions
programades), ho ha de comunicar amb l’antelació suficient perquè l’Àrea del Programa Cultural
Art Jove pugui oferir al guanyador del segon premi d’aquest Certamen la inclusió dins l’Art Pertot.
En aquest supòsit, l’artista guanyador del segon premi cobraria els tres mil euros prevists en el
punt 3 d’aquest apartat («Premis»).

