FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA

2015

EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL
CONVOCATÓRIA INTERNACIONAL
O Festival
O Festival Internacional de Fotografia de Belo Horizonte, Brasil, tem como proposta transformar a cidade, pelo período de
dois meses, em um pólo de convergência para a discussão e reflexão sobre a produção da imagem fotográfica no Brasil e
no mundo, por meio de palestras, debates, exposições, workshops, projeções na cidade e pela realização de uma maratona
fotográfica.
O evento convidará importantes pensadores e produtores, brasileiros e estrangeiros para desenvolverem toda a série de
atividades que compõem o Festival, a fim de construir um espaço dedicado à crítica e ao entendimento deste intenso processo
de produção, distribuição e consumo de imagens, através de reflexões consistentes sobre a Fotografia e a Imagem no mundo
contemporâneo.

Convocatória Internacional
O FIF-BH - Festival Internacional de Fotografia de Belo Horizonte torna pública a convocatória internacional de seleção para
a sua exposição coletiva.
Podem se inscrever nesta convocatória internacional pessoas, maiores de 18 anos, de qualquer país, interessadas em enviar
uma proposta nos moldes abaixo dispostos.
Serão aceitas propostas de trabalhos em fotografia, nos seus mais diversos aspectos e plataformas experimentais, que se
relacionem com o universo das artes visuais e que possam ser impressas em papel, projetadas ou exibidas por meio mídia
eltrônica (TV’s e/ou monitores).
Os trabalhos selecionados pela comissão curatorial para a Grande Mostra Internacional do FIF-BH serão impressos e montados
pelo Festival.

Período de inscrição:
10 de março a 03 de julho de 2015

Como se inscrever :
As inscrições serão feitas exclusivamente pelo site do FIF-BH - Festival Internacional de Fotografia de Belo Horizonte, Brasil
www.fif.art.br

Para efetivar a inscrição online, será necessário:
- Preencher os dados pessoais do formulário
- Preencher o campo de texto, com uma descrição do trabalho proposto (1.000 caracteres, no máximo)
- Fazer upload de currículo ( arquivo em PDF)
- Fazer upload de portfólio com, no máximo, 30 imagens (arquivo em PDF)
- Fazer upload de uma série de 8 imagens, do trabalho proposto. (Lado maior medindo 1000, com 72 dpi, arquivo em JPG)
- Preencher o campo de ficha técnica das imagens (dimensões, suporte, data de produção)
OBS.: Todos os arquivos a serem enviados, juntos não poderão ultrapassar 15 MB.
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Exposição
A Grande Mostra Internacional do FIF-BH, tem como proposta refletir sobre a produção imagética, suas influências na
construção das diferentes visões de mundo e a forma como impactam as relações humanas, através do conceito Mundo,
Imagem, Mundo. Voltado para o universo fotográfico ligado a pesquisas e investigações no campo das poéticas visuais, o
festival bienal busca privilegiar os processos criativos que exploram a fotografía como elemento potêncial do discurso poético
e sua interseção com outras plataformas de produção do conhecimento sensível.

Local:
A exposição será realizada no Palácio das Artes Galeria Alberto da Veiga Guignard [Avenida Afonso Pena, 1.537] e no
Centro de Arte Contemporânea e Fotografia [Av. Afonso Pena, 737 – Centro]
Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, Brasil.

Tempo de duração:
10 de setembro a 01 de novembro de 2015. Caso o período dispositivo se estenda ou venha a exposição itinerar em outros
espaços e/ou cidades, os artistas serão avisados das datas e locais correspondentes.

Curadoria:
A curadoria será feita pelo professor doutor Eduardo de Jesus, pela professora Patrícia Azevedo e pelos coordenadores do
Festival Bruno Vilela e Guilherme Cunha.

Seleção:
- A curadoria irá construir a exposição a partir dos trabalhos enviados.
- Não haverá um número definido de imagens selecionadas por artista.
- Não haverá um número pré-determinado de imagens para compor a exposição.
- A quantidade de imagens a serem expostas e de artistas selecionados ficará a critério da comissão curatorial.
O resultado da seleção será anunciado no site do FIF-BH - www.fif.art.br segundo cronograma abaixo.

Cronograma:
Inscrições: até 03 de julho de 2015
Previsão de resultado da seleção: 20 de julho de 2015
Envio das imagens selecionadas: até 30 de julho de 2015
Impressão e montagem das imagens: até 08 de setembro de 2015
Abertura da exposição: 10 de setembro de 2015
Encerramento da exposição: 01 de novembro de 2015

Responsabilidade do artista selecionado:
O artistas selecionados deverão:
- Enviar as imagens selecionadas pela curadoria do Festival, em alta resolução (por meio digital - ex: via wetransfer) para o
e-mail indicado no comunicado de seleção, em até 05 (três) dias a partir da data de divulgação do resultado no site do FIF.
- Ceder o uso das imagens selecionadas para a Grande Mostra Internacional do FIF-BH 2015, para os materiais de divulgação,
material educativo e de uso cultural do Festival, inclusive se a exposição vir a itinerar em outros espaços e/ou cidades.
- Enviar uma foto (autorretrato) e uma biografia curta, de até 500 caracteres, junto ao arquivo das imagens selecionadas.
*A participação dos artista só poderá ser considerada a partir do cumprimento dos prazos estipulados e da aceitação dos
termos acima expostos.
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- Oferecer as condições necessárias para exposição dos trabalhos selecionados de acordo com os termos abaixo:
- As imagens selecionadas serão impressas no estúdio Artmosphere certificado Hahnemuhle
- Emoldurar as imagens selecionadas de cada artista.
- Projetar e/ou exibir em mídia eletrônica (TV/monitor) os trabalhos digitais selecionados.
- Montagem do trabalho na exposição;
- Emissão de certificado digital de participação;
- Promover a divulgação da exposição, trabalhos e artistas selecionados no site do FIF-BH e em uma publicação digital;
- Utilizar a imagem das obras selecionadas e artistas no contexto exclusivo do FIF-BH: catálogo, material educativo, site,
divulgação em mídia impressa e digital.
- Após a exposição e as itinerâncias (se houver), os artistas poderão retirar suas obras junto à coordenação do FIF-BH. No caso
de envio postal da(s) obra(s), nacional ou internacional, todas as despesas ficam a cargo do artista, inclusive com pessoal para
fazer o processo de exportação das obras. As obras não retiradas ou não requeridas pelos artistas serão destruidas..

Direito de imagem
Os fotógrafos que tiverem suas imagens selecionadas se comprometem, no ato da inscrição, em ceder aos organizadores/
realizadores do Festival Internacional de Fotografia de Belo Horizonte – FIF-BH as imagens e o direito de uso das obras
gratuitamente, ou seja, sem quaisquer ônus. O objetivo da cessão das imagens e do direito de uso é a divulgação institucional,
cultural e/ou educativa por parte dos realizadores do Festival Internacional de Fotografia de Belo Horizonte – FIF-BH,
patrocinadores, apoiadores do evento e seus eventuais programas de fomento à cultura, em qualquer tipo de mídia.

Disposições Gerais
O ato de inscrição implica na concordância do inscrito ou representante legal do grupo de artistas inscrito com todos os termos
desta convocatória, especialmente com a cessão da obra e do direito de uso desta para os fins de divulgação pelo Festival
Internacional de Fotografia de Belo Horizonte – FIF-BH . A decisão final e o julgamento de casos omissos cabem aos membros
da Equipe de Curadoria formada para a realização do Festival, sem qualquer possibilidade de recurso por quem quer que
seja. Quaisquer mudanças no termo deste edital ficarão a critério do responsável pela sua publicação, de acordo com as
necessidades e conveniência julgadas necessárias para a melhor execução do projeto.
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