
 

 

 

VI Festival Rio Grande Photofluxo 

Convocatória para envio de trabalhos  

Tema “Olhar sonhador” 

  

REGULAMENTO 

 

1. OBJETIVO: 

1.1. A presente convocatória tem por objetivo selecionar trabalhos em fotografia para 
integrar: 1. Exposição Coletiva “Olhar Sonhador”; 2. ação PhotoPostais - dispositivos 
de compartilhamento de imagens e 3. produções em audiovisual para serem exibidos no 
PhotoLuz – projeções em espaços públicos. 

Os trabalhos apresentados devem contemplar o tema Olhar Sonhador.  

Através destas atividades, pretende-se a difusão da presença da fotografia artística no 
espaço público e estimular a multiplicidade e diversidade de propostas estéticas e 
fotográficas, bem como os olhares diversos sobre a contemporaneidade. 



1.2. As fotografias e projetos inscritos devem atender as regras desta convocatória e 
observar o tema do festival – Olhar Sonhador –  podendo estar, direta ou indiretamente, 
ligados aos conceitos de: devaneio poético, subjetividade, apreensões sobre o cotidiano, 
memória, criação de territórios subjetivos, entre outras possibilidades. 

Essas referências servem apenas para balizar a criação das obras, não sendo utilizadas para 
segmentar a exposição. 

1.3. Os autores tem ampla liberdade de explorarem o tema proposto e seus 
desdobramentos. 

1.4. O proponente terá total liberdade para escolher a forma e os procedimentos para 
executar as obras inscritas (Cor, P&B, meio digital ou analógico, etc); 

1.5. Sobre a Exposição Coletiva “Olhar sonhador”: as fotografias selecionadas serão 
exibidas no espaço público, na Avenida Rio Grande (Cassino, Rio Grande/RS). O número 
de obras selecionadas será definido soberanamente pela comissão julgadora. 

1.6 Sobre os PhotoPostais – dispositivos de compartilhamento de imagens: As fotografias 
selecionadas serão disponibilizadas em formato postal 10x15cm, e serão distribuídas 
gratuitamente à comunidade pelas ações de comunicação, durante todas as ações culturais 
do Festival; 

1.7. Sobre o PhotoLuz - projeções em espaços públicos: serão selecionados vídeos que 
se situem entre a fotografia e o vídeo, tensionando esses dois campos: narrativas, registros 
audiovisuais, videoarte, filmes experimentais, bem como ensaios fotográficos sequenciados. 
As sessões de projeção serão realizadas nas paredes externas do Ponto de Cultura 
ArtEstação. 

 

2. INSCRIÇÕES:  

2.1. As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas somente via internet, via formulário 
disponível no site do Festival (http://www.riograndephotofluxo.wordpress.com), de 29 de 
setembro a 29 de outubro de 2015. 

2.2. Poderão participar desta convocatória artistas que utilizem a fotografia como meio de 
expressão e fotógrafos profissionais e amadores, de qualquer nacionalidade. 

2.3. Os interessados em participar da convocatória para a Exposição Coletiva “Olhar 
Sonhador” poderão enviar até 03 (três) obras. Não serão aceitos dípticos e trípticos. As 
fotografias (com seus títulos) devem ser encaminhadas (via anexo) para o email 
photofluxo@gmail.com , de acordo com as especificações do item 2.4. O título do email 
deve conter: “Nome artístico | Exposição coletiva Olhar Sonhador”. A Comissão 
organizadora é soberana na decisão do número de obras selecionado. 

2.4. As fotografias inscritas para participação da Exposição Coletiva “Olhar sonhador” 
devem atender as seguintes especificações: arquivo digital em tamanho 50x70cm, com 
resolução de 300 dpi. Fotografias com marca d´água ou assinatura digital serão 
desclassificadas.  

2.5. Para participação da ação PhotoPostais – dispositivos de compartilhamento de 
imagens, é possível o envio de até 03 (três) obras. Não serão aceitos dípticos e trípticos. 
As fotografias (com seus títulos) devem ser encaminhadas (via anexo) para o email 



photofluxo@gmail.com , de acordo com as especificações do item 2.6. O título do email 
deve conter: “Nome artístico | PhotoPostais”. A Comissão organizadora é soberana na 
decisão do número de obras selecionado. 

2.6. As fotografias inscritas para participação da ação PhotoPostais devem atender as 
seguintes especificações: arquivo digital em tamanho 10x15cm, com resolução de 300 dpi. 
Fotografias com marca d´água ou assinatura digital serão desclassificadas. 

2.7. Para inscrição no PhotoLuz – Projeções em espaços públicos – cada interessado 
poderá enviar 1 (um) vídeo, através da disponibilização de link de acesso ao mesmo 
(Youtube/Vimeo ou plataforma semelhante). 

2.8. Caso selecionado, o vídeo submetido ao PhotoLuz – projeções em espaços públicos -  
deve ser enviado para a comissão organizadora em tempo hábil, nas seguintes formatações: 
resolução HD, 1280x720p, compressão H264, tendo duração máxima de 5 minutos, 
incluindo os créditos. O autor deve levar em conta as eventuais liberações de uso para 
trilhas sonoras (caso houver). 

Os selecionados poderão enviar o arquivo para download (Drive, Wetransfer, Dropbox ou 
plataformas semelhantes) para o email do Festival (photofluxo@gmail.com) ou em mídia 
digital (DVD) para o endereço Avenida Rio Grande, 500. Rio Grande, RS - CEP: 
96205000. 

As imagens que apresentem problemas para ampliação ou projeção devido à resolução do 
arquivo serão automaticamente desqualificadas. 

2.9. Os artistas interessados podem se inscrever para todas as modalidades (Exposição 
coletiva Olhar Sonhador, PhotoPostais e Photoluz) porém precisam realizar o 
procedimento referente à cada uma das inscrições e apresentar trabalhos diferentes em cada 
modalidade, sempre levando em consideração o tema do Festival: Olhar Sonhador. 

2.10.   Não serão aceitas inscrições de trabalhos pertencentes ao acervo de terceiros. 

2.11.   As obras inscritas deverão ser encaminhadas contendo as seguintes informações e 
anexos: 

– Nominação do evento ao qual se destina a inscrição (Exposição Coletiva “Olhar 
Sonhador, PhotoPostais e/ou PhotoLuz); 

– Título das obras; 

– Pequeno resumo sobre a proposta desenvolvida; 

– Breve biografia do artista. 

 

3.  SELEÇÃO: 

3.1. Os trabalhos serão julgados por uma comissão qualificada, cuja decisão será soberana, 
à qual não cabem recursos sobre o resultado da seleção. 

3.2. Serão levados em conta para a avaliação dos trabalhos inscritos os seguintes critérios: 



3.2.1. Valor artístico-cultural da obra; 

3.2.2. Qualidade técnica; 

3.2.3. Pertinência em relação ao tema; 

3.2.4. Potencialidade estética e conceitual. 

3.3. A quantidade geral de fotos para integrar a Exposição Coletiva “Olhar Sonhador” 
será soberanamente decidida pela comissão organizadora. 

3.4. A quantidade geral de fotos para integrar a ação PhotoPostais será soberanamente 
decidida pela comissão organizadora. 

3.5.  A quantidade geral de vídeos para integrar o PhotoLuz será soberanamente decidida 
pela comissão organizadora. 

3.6. As fotos selecionadas para a Exposição Coletiva “Olhar Sonhador” serão exibidas 
na Avenida Rio Grande (Cassino, Rio Grande/RS), de 14 de novembro a 22 de dezembro 
de 2015. A ação PhotoPostais será distribuída em formato postal 10x15cm durante as 
ações do Festival, entre novembro e dezembro de 2015, e as sessões de projeção do 
Photoluz ocorrerão no dia 22 de novembro de 2015, nas paredes externas do Ponto de 
Cultura ArtEstação. 

 

4. DOS DIREITOS DE IMAGEM 

4.1 Pela adesão a presente Convocatória, o candidato inscrito que venha a ser selecionado 
autoriza à organização do evento a utilização das imagens das obras inscritas, para fins de 
divulgação Festival, em todos os materiais produzidos para imprensa, podendo ser 
veiculadas em diferentes mídias, digitais ou impressas. 

4.2 Ao se inscrever na presente Convocatória, o candidato declara a plena autoria das obras 
a serem expostas e a inexistência de plágio de obras e/ou projetos inscritos, bem como 
garante ter a autorização de terceiros que, por ventura, tenham direitos conexos sobre a 
produção artística, se responsabilizando inclusive por eventuais reivindicações de terceiros 
quanto ao uso não autorizado. 

5. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

5.1 A lista com os nomes dos artistas selecionados será divulgada no dia 5 de novembro de 
2014, pela internet, através do canais de comunicação do Festival Rio Grande Photofluxo 
(site e fanpage): 

http://www.riograndephotofluxo.wordpress.com 

https://www.facebook.com/photofluxo 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1 A organização do Festival Rio Grande Photofluxo se responsabilizará pela impressão 
fotográfica dos trabalhos selecionados para a Exposição Coletiva “Olhar Sonhador”, 



pela impressão dos PhotoPostais e pela estrutura necessária para a realização do 
PhotoLuz. 

6.2. A visitação das exposições e a participação em todas as atividades do VI Festival Rio 
Grande Photofluxo são gratuitas. 

6.3. As dúvidas poderão ser encaminhadas exclusivamente para o e-mail 
photofluxo@gmail.com . 

6.4. O ato da inscrição implica em plena concordância com os termos estabelecidos por 
esta Convocatória/Edital. 

6.5. As inscrições fora das normas deste edital não serão aceitas. 

6.6. Os casos omissos serão avaliados pela comissão de avaliação. 

 

 

CRONOGRAMA GERAL : 

29 de setembro: Publicação do Edital. 

De 29 de setembro a 29 de outubro:   Período de inscrições. 

De 30 de outubro a 05 de novembro:  Análise e seleção dos trabalhos inscritos. 

05 de novembro:  Divulgação dos artistas selecionados. 

14 de novembro: abertura da Exposição Coletiva “Olhar Sonhador”. 

22 de novembro: sessões de projeção Photoluz. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


