Aviso de concurso

Argentina (Observador)
Andorra
Angola
Bolivia
Brasil
Cabo Verde
Chile
Colombia
Costa Rica
Côte d’Ivoire
Cuba
Ecuador
El Salvador
España
Filipinas
France
Guatemala
Guiné-Bissau
Haïti
Honduras
Italia
México (Observador)
Monaco
Moçambique
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Portugal
República Dominicana
Republica Moldova
România
San Marino
Santa Sede (Observador)
São Tomé e Principe
Sénégal
Timor Leste
Uruguay
Venezuela
Ordine di Malta (Observador)

O cruzamento contínuo de culturas esboça em
permanência novas paisagens humanas que o universo
familiar é capaz de refletir.
Falar destas paisagens através de uma linguagem fotográfica, delinear o mundo contemporâneo, sua
revolução e futuro, constitui um desafio para os fotógrafos e seu talento.
Fiel à sua política cultural e atenta às expressões
contemporâneas da interculturalidade, a União Latina
volta a lançar o Prémio Martin Chambi da Fotografia,
propondo aos artistas fotógrafos dos 36 Estados membros da Organização o tema da fotografia de família.
Para o efeito, deverão representar a família de
hoje sob um olhar perspicaz e transversal.

DIREÇÃO CULTURA E COMUNICAÇÃO
204 rue de Vaugirard,
75015 Paris, França
Tel. +33 1 45 49 60 64
www.unilat.org

Aviso de concurso
REGULAMENTO
1– CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Os participantes devem ser oriundos de um país membro da União Latina1 ou residentes num deles durante pelo menos 5 anos. Os que já receberam este prémio não
podem voltar a participar.
2 – TEMA
Este ano o prémio terá como tema a representação da família nos seus diferentes
aspectos. O candidato deverá reflectir livremente e de forma criativa sobre este
conceito evolutivo.
3– MODALIDADES DE INSCRIÇÃO
A inscrição é gratuita.
As candidaturas devem munir-se de:
- uma série de 10 fotos ligadas entre elas por uma coesão temática e estética, em
cor ou em preto e branco, em formato de 30 x 40cms ou 30 x 30 cms (o título da fotografia, os nomes e apelidos do autor deverão figurar no inverso de cada fotografia.
Aconselha-se a embalar as fotos direitas sem as enrolar);
- uma folha de papel livre com números, apelidos, endereço completo, telefone e/ou
endereço electrónico do autor;
- uma fotocópia do documento de identidade;
- um curriculum vitae;
- um texto (30 linhas máximo) de apresentação da série de 10 fotos apresentadas e da
biografia do autor.
As despesas de envio dos dossiês de candidatura estarão a cargo dos candidatos.
A data limite para o recebimento dos dossiers é 31 de março de 2012, fazendo fé o
carimbo dos correios, para o seguinte endereço:
UNIÃO LATINA – Direção Cultura e Comunicação
Prémio União Latina – Martín Chambi De Fotografia
204 rue de Vaugirard
75015 Paris
França
Os direitos aduaneiros correspondentes devem ser totalmente pagos, caso contrário
os dossiers enviados não poderão participar no concurso. O expedidor deve nesse
caso declarar imperativamente a alfândega um valor inferior a 10 euros e especificar
que este envio não é de caráter comercial.

Receberá por e-mail um aviso de recepção. Os dossiês incompletos serão desclassificados.
Os dossiers não serão devolvidos pelos organizadores, mas ficarão à disposição do
artista na sede da União Latina, quando o concurso terminar, até 31 de Dezembro de
2012.
Os dados pessoais comunicados pelos candidatos serão exclusivamente utilizados no
âmbito do concurso e unicamente para fins de promoção cultural.
Além disso, a participação ao concurso implica que o premiado ceda os direitos da
obra apresentada aos organizadores para uma eventual utilização sua para fins de
promoção, comunicação e exposição em diferentes países da União Latina até ao fim
do ano de 2013.
4 – O JÚRI
O júri, composto por personalidades ligadas ao mundo da fotografia contemporânea
e área cultural, reunir-se-á em Abril de 2012 em Paris para deliberar.
A decisão do júri é definitiva. O premiado será informado por escrito.
5 – O PRÉMIO
O premiado beneficiará de:
- um montante de 5 000 € e a tiragem de uma fotografia de Martín Chambi, realizada
e oferecida pelo Arquivo fotográfico Martín Chambi, Cusco – Peru;
- um espaço de promoção no sitio Internet da União Latina com a apresentação das
fotografias e dos dados do autor. Para isso, o vencedor deverá ceder os direitos.
6– ACEITAÇÃO DO REGULAMENTO
A participação do candidato neste concurso implica a total aceitação do presente regulamento.
7 – APLICAÇÃO DO REGULAMENTO
Em caso de litígio, quanto à interpretação do presente regulamento, só o texto em
francês faz fé.

1 Países membros da União Latina: Argentina (Observador), Andorra, Angola, Bolivia, Brasil,
Cabo Verde, Chile, Colombia, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Filipinas, France, Guatemala, Guiné-Bissau, Haïti, Honduras, Italia, México (Observador), Monaco,
Moçambique, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Republica
Moldova, România, San Marino, Santa Sede (Observador), São Tomé e Principe, Sénégal, Timor
Leste, Uruguay, Venezuela, Ordine di Malta (Observador).

instituições parceiras

Arquivo fotográfico Martín Chambi, Cusco – Peru

