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Convocatòria de sollicituds
Termini d'enviament de sollicituds: 2 abril de 2023.

Titular del projecte
Nom: Centre d'Art i Fotografia Lumière d’Encre
Estat: Llei d’associacions 1901
Coordenades postals : 47 rue de la République, 66400 Céret, Francia
Correu electrónic : candidature@lumieredencre.fr
Gestor de projecte : Claude Belime, tél : 06 09 46 15 62

Presentació de Lumière d’Encre

Lumière d'Encre,  lloc d'intercanvi cultural,  es dedica a la promoció i difusió de la fotografia
contemporània.  La  seva acció es desenvolupa al voltant de creacions,  residències d'ar stes,
exposicions de fotografia contemporània i intervencions amb tots els públics, inclosos públics
escolars i públics amb discapacitat.
L'any 2022, Lumière d'Encre va obrir el seu centre d'art i fotografia a Céret, després de 15 anys 
d'influència nacional i internacional.

Presentació de aladeriva

Aladeriva  és  un  laboratori  lúdic  de  creació  i  producció  fotogràfica  establert  a  Portbou,
(Catalunya).  Codirigit pels  fotògrafs Neus Solà i  David del Campo, treballa per a la creació i
dinamització de projectes d’arts visuals a través de cicles i programes de residències des d’on
s’aborden temà ques sobre iden tat, territori i frontera a par r de la imatge, l’antropologia i el
caminar.

Situació

Céret  es  troba  al  departament  dels  Pirineus  Orientals,  a  França.  Es  tracta  d’un  territori
fronterer, Espanya i França, que conviu entre la urbanitat i la ruralitat, el mar i la muntanya, la
història i el patrimoni ar s c del qual encara avui semblen significa us.
Els candidats poden conèixer la realitat d’aquest territori, entre d’altres, a les següents pàgines
web:

- h ps://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9ret 
- h ps://www.payspyreneesmediterranee.org/le-pays/le-territoire/ 
- h ps://www.tourisme-pyreneesorientales.com/ceret
- h ps://www.vallespir-tourisme.fr
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Temà ca

Aquesta residència forma part d'un programa transfronterer realitzat en collaboració amb el
Departament dels Pirineus Orientals i la Generalitat de Catalunya.

El tema de la residència 2022-2023 serà:  LA FRONTERA,  un tema ja desenvolupat pels socis
com a part d'inicia ves anteriors (fes val, residència d'ar stes). 
En  efecte,  els  Pirineus  cons tueixen  un  obstacle  geogràfic  que  l'ha  conver t  al  llarg  de  la
història  en  una  frontera  natural  però  també de  dos  Estats. Durant  el  segle  passat  es  van
reproduir moltes històries i els esdeveniments recents del COVID-19 han tornat a demostrar
que aquest úl m podria reaparèixer malgrat els acords europeus passats. Però les fronteres no
són només siques o geogràfiques. També són mentals per prendre només aquest exemple. 

Tenint present la polisèmia dels significats d'aquesta paraula, l'ar sta en residència d'enguany
es beneficiarà d'un espai crea u totalment obert per tractar fotogràficament aquesta temà ca
de la FRONTERA, recolzant-se en el territori, els seus habitants i els seus paisatges.

Aquesta  residència  vol  donar  els  mitjans  a  un  ar sta  per  qües onar  la  seva  pràc ca,  per
promoure-la alhora que par cipa en la recerca ar s ca i cultural d'aquest territori.

Data i durada de la residència

La residència ndrà lloc entre el 15 de maig i el 15 de juny de 2023 durant un període de 2
setmanes con gües, definit per un horari entre Lumière d'Encre i l'ar sta. 

In situ, l'equip de Lumière d'Encre el qual compta amb una xarxa de persones i estructures de
recursos, facilitarà l’encaix del projecte ar s c en el context local per afavorir els intercanvis i la
realització de les obres produïdes. 

L'ar sta haurà de presentar el seu plantejament ar s c durant una vetllada de res tució amb
els grups formats, així com amb la població.

Materials i places disponibles

Hi ha un laboratori fotogràfic en blanc i negre disponible al lloc. Allotjament situat a Céret al
centre de la ciutat, en estudi o en casa de família.

Condiccions financeres

● Retribució ar s ca durant 15 dies: 800 € bruts de drets d'autor. 
● Ajudes de viatge: amb un límit de 200 €.
● Subsidi de menjar: amb un límit de 100 €. 
● Costos tècnics de producció: en documents jus fica us, limitats a 400 €.

Marc legal

S'establirà un contracte de residència, en el qual s'especifiquen els compromisos de l'associació
i els de l'ar sta, amb un calendari provisional.
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Fitxer de sollicitudes

El vostre fitxer de sollicitud ha d'incloure: 

- Una proposta de projecte ben argumentada en francès i català (text de 3000 caràcters com a
màxim). 
- Un text breu que descrigui l'enfocament ar s c de l'ar sta en francès i català.
- Fitxa visual de presentació del treball ja realitzat en francès i català. 
- Currículum vitae actualitzat en francès i català. 
- Dades de contacte siques i d'internet del candidat. 

Aquests documents s'han de presentar en català i francès (s'accepten traduccions amb 
programari lliure com Google...).

Documents a  enviar en forma d'arxiu PDF, en un sol fitxer, a: candidature@lumieredencre.fr

Condicions de par cipació

Les condicions d'aplicació són les següents:
- Els ar stes han d'estar disponibles durant tot el període de residència
- Ser resident a la Catalunya espanyola

Instruccions pels fitxers de la sollicitud

- Data límit d'enviament de sol·licituds: 2 abril de 2023 a les 23.59 h. 
- Elecció de l'ar sta seleccionat: divendres 14 d'abril de 2023.

 Després de la decisió, s'enviarà una resposta a cadascun dels ar stes (a l'adreça de correu
electrònic).

Contact : 

candidature@lumieredencre.fr
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Aquest programa compta amb el suport de

5


