Exposició en el marc de FiraTàrrega 2017, comissariada per Xavier Garcia

En sintonia amb el leitmotiv de la participació, FiraTàrrega 2017
organitza l'exposició Love is in the fair centrada en l'experiència
relacionada amb les històries d'amor i/o sexe que els espectadors han
viscut en el marc de la Fira.
FiraTàrrega fa una crida per recollir testimonis gràfics i testimonis
escrits dels espectadors per integrar-los en aquest projecte expositiu.

Com participar-hi?
Totes les persones interessades a aportar el seu testimoni han d'enviar
els arxius a l'adreça amor@firatarrega.com amb l'assumpte "Love is in
the fair". S'entén que la tramesa de testimonis implica l'acceptació
explícita de les Condicions generals de participació detallades al final
d'aquest document
Testimonis escrits. Un relat de màxim 15.000 caràcters (unes 8 pàgines
DIN A4). Enviar-lo per correu electrònic en format .docx fins al 20 de
juliol explicitant si es vol preservar l'autoria o l'anonimat.
Testimonis gràfics. Imatges per a ser reproduïdes en un mural expositiu.
Cal penjar-les a Instagram, fins al 10 d'agost, sota el hashtag
#loveisinthefair.

Contrapartides
1) Totes les fotos enviades formaran part del mural expositiu. Els autors
de les 3 fotografies més ben valorades pels usuaris d'Instagram
obtindran 1 entrada doble per a un espectacle de FiraTàrrega 2017.
2) L'autor/a del relat guanyador en la votació de l'exposició, tindrà com
a premi un cap de setmana en una casa rural per a dues persones
(1 nit + sopar + esmorzar).
3) Les històries amb més valor literari seleccionades seran publicades
en un llibre digital, sota una llicència de Creative Commons 4.0, que
es difondrà des del web de FiraTàrrega.

#loveisinthefair

Contingut del projecte expositiu
El projecte expositiu Love is in the fair es materialitza amb tres
accions:
1) Una exposició a la Sala Marsà de Tàrrega que recollirà un gran mural
amb les fotografies enviades pel públic i un dispositiu d'àudio on es
podrà escoltar una selecció de les millors narracions. Els visitants de
l'exposició podran votar la història que més els ha agradat.
2) Una exposició oral materialitzada a l'exterior de la Sala Marsà en què
un actor relator explicarà al públic visitant una selecció de les 2-3
millors històries aportades pels espectadors de la Fira.
4) Una edició digital amb una selecció antològica de les històries amb
més valor literari, sota el títol genèric Love is in the fair que es penjarà
al web de FiraTàrrega, sota una llicència Creative Commons, i estarà
disponible en obert per a la seva descàrrega.

Condicions generals de participació
1- FiraTàrrega garanteix l'anonimat o l'autoria dels testimonis gràfics o escrits de les
persones que ho manifestin explícitament. S'aconsella a les persones que vulguin preservar
la seva intimitat en els relats escrits que utilitzin heterònims en lloc de noms reals.
S'aconsella també de ser curós amb el dret a la privacitat de les terceres persones
implicades.
2- En l'apartat gràfic, no es tindran en consideració aquelles imatges que puguin tenir un
contingut ofensiu. Prioritzarem el bon gust per davant de l'evidència. Només formaran part
del mural expositiu les fotos que siguin enviades per correu electrònic amb una bona
resolució.
2- Els autors i els subjectes dels testimonis accepten la seva difusió sota llicència Creative
Commons
4.0
Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada
4.0
Internacional
(https://creativecommons.org)
3- FiraTàrrega es compromet a respectar la integritat dels materials tal com siguin enviats.
Tot i així, es reserva el dret a realitzar retocs d'enquadrament gràfic o d'edició textual en
base a criteris professionals de presentació.
4- La participació en aquesta convocatòria suposa l'acceptació de totes les condicions
exposades i la renúncia a qualsevol reclamació a FiraTàrrega, relacionada amb els
continguts de l'exposició o la publicació digital.
5- Totes les comunicacions relacionades amb l'exposició «Love is in the fair» s'han d'adreçar
a amor@firatarrega.com.
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