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Des d’Hamaca posem en marxa una convocatòria pública per a 
incorporar produccions audiovisuals al nostre arxiu que reflexionin 
sobre els límits i les potencialitats de les imatges pornogràfiques.
La participació està oberta a persones o col·lectius residents en 
l’Estat espanyol, sense límit d’edat. Els projectes hauran de ser 
originals i s’acceptaran un màxim de dues produccions de qualsevol 
data. Les obres poden estar realitzades en qualsevol llengua, però 
han d’incloure subtítols en castellà. No s’acceptaran treballs de 
caràcter industrial.
Les obres seleccionades, que seran distribuïdes a nivell estatal i 
internacional per Hamaca, seran objecte d’estudi en un seminari 
dinamitzat per l’Instituto de Estudios del Porno. Igualment, 
podran ser difoses en un programa de projecció públic elaborat ex 
profeso en el marc d’aquest seminari.
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La participació en aquesta convocatòria suposa l’acceptació de les seves bases 
i de la resolució del jurat. Parts de les produccions seleccionades podran ser 
comunicades per a la difusió de la mateixa.

PRESENTACIÓ
Les sol·licituds es presentaran exclusivament des del següent 
formulari: https://forms.gle/VCKbon6XVdwtFS4a9. A través 
de l’eina digital s’haurà d’emplenar i/o adjuntar la següent 
documentació:
Dades de contacte de la persona o col·lectiu que es presenta | 
Biografia relatada (entre 800 i 2.100 caràcters). No s’accepten 
currículums | Fotografia de la persona o el col·lectiu que es presenta | 
Títol de la producció | Fitxa tècnica de la producció: any de producció, 
format(s) de producció, format del màster, equip tècnic, etc. | Sinopsi 
de la producció (entre 800 i 2.700 caràcters) | L’enllaç al vídeo, que ha 
d’estar disponible per a la seva consulta en línia. Incloure el password 
corresponent si estigués en privat | Captura d’un frame a qualitat 
màxima.

INSCRIPCIÓ I SELECCIÓ
La inscripció és gratuïta i romandrà oberta entre l’1 d’abril i el 15 
de maig a les 24:00h, no s’acceptaran lliuraments posteriors. La re-
solució es farà pública el dia 29 de maig en www.hamacaonline.net 
i es notificarà per correu electrònic a les persones participants, que 
es comprometen a subministrar el material sol·licitat per Hamaca 
per a la seva incorporació a l’arxiu abans del 30 de juny de 2020 en 
cas que la seva producció sigui seleccionada.
Aquesta convocatòria compta amb el suport de l’Instituto de Estu-
dios del Porno, els membres del qual (Ona Bros, Lucía Egaña, Fran-
cesc Ruiz) formaran part del comitè de selecció al costat d’Hamaca 
(Eli Lloveras, Julia Montilla). 
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