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última vèrtebra

convocatòria 
arrel i memòria -eix artesania

bases de la convocatòria

Última vèrtebra, dins el projecte Arrel i memòria 2022 -eix artesania, obre una convocatòria per seleccionar 1 o 2 
fotògrafs per participar en la Intervenció fotogràfica: les mans i el cos de l’ofici que es realitzarà durant els mesos de 
setembre, octubre i novembre de 2022.

context
Arrel i memòria és un projecte que vol fomentar i difondre coneixements tradicionals a través de les arts escèniques 

contemporànies. Una forma de fer visible la cultura i la tradició popular mitjançant els llenguatges escènics i la parti-
cipació ciutadana. L’element transversal del projecte és el cos i el moviment com a dipòsit i vehicle del coneixement, 
amb la voluntat de vincular i posar en valor la saviesa popular i tradicional en l’art i la vida de la societat contemporània.

Les activitats de participació s’organitzen en tres eixos de treball interrelacionats: eix transmissió oral, eix artesania i 
eix memòria: dones i tradició. Així, es creen diverses activitats de coneixement i processos de participació comunitària 
per compartir i intercanviar, donar a conèixer, sensibilitzar i reflexionar sobre coneixements tradicionals.

L’eix artesania, on s’inclou la Intervenció fotogràfica: les mans i el cos de l’ofici, vol fomentar i difondre els oficis 
d’artesans i concretament, enguany, l’art de la cistelleria; amb l’objectiu d’apropar les tècniques de la cistelleria tradicio-
nal i donar valor a tots els cistellaires que encara treballen i donen continuïtat a aquest ofici.

descripció de l’activitat
Intervenció fotogràfica: les mans i el cos de l’ofici

Es vol crear un recull fotogràfic, artístic i documental, sobre les mans i el cos de l’ofici del cistellaire. Ens 
interessa fotografiar el moviment de les mans i les posicions del cos treballant. La destresa i l’habilitat de les mans 
d’un artesà són d’un valor inqüestionable i una font documental de coneixement i saviesa, com cita l’arquitecte Juhani 
Pallasma, les mans són un element essencial en la història de la intel·ligència humana.

Amb la col·laboració de l’Associació Catalana de Cistellaires es realitzarà una tria dels artesans de Catalunya, a ser 
possible de major edat, que vulguin participar en la intervenció fotogràfica.

Es realitzaran una o vàries trobades durant una jornada o unes hores de treball amb el cisteller i el fotògraf.

oferim
Una aportació econòmica de 1.000€ (IVA inclòs) per a la participació en la intervenció fotogràfica, a percebre pre-

sentant factura.

per participar
Caldrà enviar un correu electrònic a info@ultimavertebra.cat amb la següent documentació:

- Carta de motivació.
- CV: trajectòria professional i/o artística; i que inclogui les següents dades: nom i cognoms, lloc de residèn-

cia, nacionalitat i data de naixement.
- Imatges o material audiovisual de treballs anteriors, o els enllaços corresponents.
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data límit
Convocatòria oberta fins el 15 d’agost de 2022.

resolució
Després d’avaluar la documentació enviada, es valorarà la possibilitat de parlar personalment amb les persones inte-

ressades. La comunicació de la selecció es preveu a finals d’agost o principis de setembre, i es farà a través del mateix 
correu que s’utilitzi per participar a la convocatòria.

El fet de participar en aquesta convocatòria suposa l’acceptació de les bases i la conformitat amb la decisió de 
l’organització. Última vèrtebra es compromet a preservar la identitat tant de les persones que apareixen a les fotogra-
fies com la de qui les realitza.

informació de contacte
Última vèrtebra
info@ultimavertebra.cat
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