FIRE!! LAB - Laboratori de desenvolupament de pel·lícules LGBTI
El FIRE!! LAB és un laboratori de desenvolupament de pel·lícules de temàtica LGBTI,
que busca incentivar la seva producció i comercialització a Espanya. La iniciativa, que
es realitzarà en el marc de la Mostra FIRE!! 2021, tindrà una durada de 3 dies, del 14
al 16 de juny de 2021.
Els i les guionistes, directors/es i productors/es dels projectes i films seleccionats
rebran assessories/tutories en les àrees artístiques com el guió i la direcció, així com,
de producció, per destacats professionals de la indústria audiovisual nacional i
internacional.
BASES
1. DEFINICIONS GENERALS
En el laboratori podran participar realitzadors/as amb
desenvolupament tenint en compte les següents definicions:

projectes

en

- Projectes en desenvolupament: Obres audiovisuals de ficció o documental en
la seva etapa inicial, que compten amb almenys una primera versió de guió i un
dossier de projecte a presentar.
2. METODOLOGIA
El laboratori tindrà lloc durant la celebració de la Mostra FIRE!! 2021. Durant 3 dies,
els i les participants tindran accés a classes magistrals dels tutors i reunions un a un
per projecte, instància en la qual obtindran un feedback personalitzat i focalitzat en
les febleses i oportunitats de cada obra en allò artístic i sobre els elements de
producció.
El FIRE!! LAB es realitzarà de manera presencial a la ciutat de Barcelona o en línia,
depenent de les futures restriccions a causa de la situació del COVID-19.
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3. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ
El Laboratori està dirigit a realitzadors/es audiovisuals residents a Espanya, majors
de 18 anys d'edat, que comptin amb un projecte de llargmetratge documental o de
ficció en estat de desenvolupament.
Les candidatures han de ser presentades per un equip de mínim de dues persones
integrants del projecte, compost per guionista, director/a i/o productor/a. Es
valorarà positivament la presència d'un productor/a.
4. INSCRIPCIÓ
La convocatòria del FIRE!! LAB estarà oberta del 15 de febrer al 11 d’abril de 2021.
Per a la inscripció s'haurà de completar el formulari d'inscripció disponible en
www.mostrafire.com adjuntant els següents materials:
-

Sinopsi i Tractament (màxim 8 pàgines).
Biofilmografías de director/a i productor/a.
Carta de motivació de director/a i productor/a.
Proposta artística i visual (màxim 2 pàgines).
Pla de producció.
Foto o imatge referencial del projecte (Teaser pòster i/o still).
Fotos de director/a i productor/a.
Xarxes socials del projecte i/o director/a o productor/a.
Annexes (qualsevol informació rellevant que les i els realitzadors vulguin
compartir).

Els projectes seleccionats seran anunciats l'última setmana d'abril de 2021
5. SELECCIÓ
Es triaran un màxim de 5 projectes de llargmetratge en estat de desenvolupament,
de ficció o documental, considerant la seva qualitat i originalitat, així com la seva
viabilitat. Almenys 2 projectes seran de realitzadors/as de Catalunya i la resta de les
diferents comunitats autònomes d'Espanya.
La selecció es realitzarà per mitjà d'una convocatòria oberta i estarà a càrrec dels
coordinadors de l'espai. El festival informarà també els projectes no seleccionats
però no es compromet a argumentar sobre la seva decisió final.
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6. COMPROMÍS DELS SELECCIONATS I LES SELECCIONADES I EL FESTIVAL
Els productors/es i directors/es seleccionats han d'assistir a totes les activitats del
Laboratori.
Els projectes seleccionats han d'incorporar el logotip del FIRE!! LAB als crèdits de la
pel·lícula quan sigui acabada.
Els i les postulants permeten l'ús d'imatges del projecte i de l'equip per a la difusió
del mateix en el FIRE!! LAB i activitats posteriors de la Mostra FIRE!!.
El festival farà el major esforç per fer costat als participants seleccionats de fora de
Barcelona a viatjar a la ciutat per al laboratori, avaluant cada cas en particular i
segons la disponibilitat de recursos.
7. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La inscripció del projecte suposa la completa acceptació de les presents bases i la
veracitat de la informació atorgada per els postulants. Qualsevol consulta sobre les
presents bases, ha d'enviar-se a industria@mostrafire.com.
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