REGULAMENTO PRÊMIO AF DE ARTE CONTEMPORÂNEA 2018
MISSÃO
O Prêmio Aliança Francesa de Arte Contemporânea tem a missão de estimular a
produção das artes visuais contemporâneas no Rio Grande do Sul, dando apoio e
incentivo para artistas em início de carreira.
OBJETIVO
Por tratar-se de uma premiação, o objetivo é laurear e destacar artistas com portfólio
coerente e que demonstrem o espírito de exploração e o desenvolvimento de novas
perspectivas no domínio de trabalho escolhido, desde que em início de carreira.
REGULAMENTO
1- OS PRÊMIOS
1.1 PRÊMIO
O artista vencedor em primeiro lugar receberá incentivo da Aliança Francesa de Porto
Alegre, que inclui 01 (uma) passagem aérea de ida e volta para a França, alojamento
e ajuda de custo para dois meses (aproximadamente 60 dias), entre dezembro de
2018 e janeiro de 2019, no espaço de residência artística Centre Intermondes, na
cidade de La Rochelle, França, condicionado à avaliação e aprovação da residência
artística.
O artista receberá uma bolsa de estudos pelo tempo equivalente a um (1) semestre de
francês na Aliança Francesa de Porto Alegre, que deverá iniciar logo da premiação.
1.2 PRÊMIOS PARA SEGUNDO E TERCEIRO LUGAR
O artista que ganhar o segundo lugar receberá uma bolsa de estudos de tempo
equivalente a três (3) semestres na Aliança Francesa de Porto Alegre. O terceiro lugar
terá direito à bolsa de tempo equivalente a dois (2) semestres na Aliança Francesa de
Porto Alegre. Ambas as bolsas podem ser utilizadas no ano de preferência dos
premiados, mas em até 24 meses após anunciado o resultado do prêmio.
2. PARTICIPAÇÃO
▪

Pessoa física, maior de 18 anos, completos no ano de realização do concurso,
brasileiro, residente no Rio Grande do Sul, e que se comprometa com os
requisitos da viagem de estudos;

▪

Fica vedada a participação de projetos contemplados com recursos de outros
editais, leis de incentivo ou outros mecanismos de incentivo à cultura;

▪

O prêmio destina-se à produção de artes visuais contemporâneas (pintura,
gravura, desenho, serigrafia, fotografia, escultura, grafite, vídeo arte, arte
performática, vídeo, transmídia e instalação - com uso de espaço máximo
de 5m²);

▪

Para participar, o artista deve preencher a ficha de inscrição disponibilizada no
site da Aliança Francesa de Porto Alegre e disponibilizar, no mesmo local,

demais documentos discriminados no item 3 deste edital (link de transferência
de arquivos como WeTransfer, WeSendIt, OneDrive, Google Drive, etc). Caso
seja classificado, deve se comprometer a entregar as obras com as quais
pretende concorrer ao prêmio nas datas e local previstos (item 5 deste edital);
▪

Cada artista pode concorrer com até três (3) obras mas, para participar, deve
anexar também um breve portfólio (orientações no item 3 deste edital);

3. INSCRIÇÃO
▪

As inscrições são gratuitas, somente online e acontecem de 20/03/2018 a
16/06/2018;

▪

A ficha de inscrição pode ser acessada pelo site da Aliança Francesa de Porto
Alegre: www.afpoa.com.br;

▪

A ficha de inscrição deve ter seus campos obrigatórios todos preenchidos e o
anexo deve ser obrigatoriamente enviado para confirmação da inscrição;

▪

Três (3) itens de anexos serão solicitados na página de inscrição e devem ser
enviados por meio de link para download (link de transferência de arquivos
como WeTransfer, WeSendIt, OneDrive, Google Drive, etc).

▪

Os três itens de anexos seguem abaixo descritos:

1 – Cópia de RG e CPF;
2 – Até três fotografias de cada uma das obras com as quais o participante
pretende concorrer ao prêmio (resolução de no mínimo 200 dpi, nos formatos JPEG ou
PDF, e nome do arquivo correspondente ao nome da obra).
* No caso de a obra ter como suporte a fotografia, basta enviar o arquivo com a
resolução, tamanho e especificação determinados acima. No caso de a obra ter como
suporte o vídeo, enviar link do vídeo no campo indicado na ficha de inscrição.
3 – Portfólio com 5 a 10 obras do artista, com nome das obras, suporte e tamanho
(as obras descritas no portfólio devem estar disponíveis em formato exposição no
período do prêmio, pois o júri se reserva o direito de fazer um convite para exposição
de mais obras de um mesmo artista classificado).
* No caso de obra com suporte em vídeo, o portfólio pode simplesmente indicar o link
de 4 a 6 trabalhos, com nome de cada obra e breve descrição técnica.
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE E IMPRESCINDÍVEL: O nome do artista NÃO PODE
constar em NENHUM dos arquivos anexos exigidos, exceto nos documentos RG e
CPF. O portfólio do artista NÃO PODE SER ASSINADO. O arquivo do portifólio
NÃO PODE conter o nome do artista. Documentos que tenham o nome do artista
serão desconsiderados e a inscrição será invalidada.
▪

Após a inscrição, em até cinco (5) dias úteis você receberá um e-mail para
informar se sua inscrição está confirmada;

▪

Dúvidas podem ser tiradas pelo e-mail: comunicacao@afpoa.com.br.

4. SELEÇÃO
▪

Haverá uma pré-seleção de trabalhos a partir das informações das inscrições e
que ficará a cargo do júri competente;

▪

Dos pré-selecionados, o júri elegerá 10 artistas classificados para concorrer ao
prêmio final e que irão participar da mostra coletiva do PRÊMIO ALIANÇA
FRANCESA DE ARTE CONTEMPORÂNEA 2018;

▪

Apenas os 10 artistas pré-selecionados deverão entregar suas obras conforme
orientação no item 5;

▪

As obras selecionadas pelos jurados serão expostas em uma mostra coletiva
no Porão do Paço da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, no período de
02/08/2018 a 28/09/2018;

▪

As obras premiadas e selecionadas deverão participar da exposição
gratuitamente;

▪

Os três primeiros colocados do prêmio serão anunciados no coquetel de
abertura da Mostra, no dia 02/08/2018, às 19h.

▪

A lista dos selecionados será publicada no site da Aliança Francesa de Porto
Alegre (www.afpoa.com.br) e na página Facebook da instituição
(www.facebook.com/afportoalegre). Os artistas não selecionados não serão
informados individualmente.

5. ENTREGA DAS OBRAS
Os 10 artistas selecionados deverão entregar as obras no dia 25 de julho de 2018,
das 9h às 18h, diretamente no Porão do Paço da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.
O período de montagem da mostra será de 25 a 31 de julho de 2018.
OBS: A organização não oferece equipamentos. Aparelhos multimídia necessários
para a exposição da obra serão de responsabilidade exclusiva do artista. Se houve
alguma necessidade específica de iluminação, cada caso será analisado de acordo
com a disponibilidade do local de exposição.
6. OBRIGAÇÕES DO PREMIADO
▪

Os artistas premiados deverão se comprometer a participar de todas as
atividades relacionadas ao prêmio citado acima.

▪

O vencedor do 1º lugar deve apresentar uma palestra sobre o trabalho
desenvolvido na França, em data a combinar após o seu retorno, e deve
também fazer uma apresentação escrita e ilustrada sobre as experiências
durante a residência, que será publicada na página web da Aliança Francesa.

7. OS JURADOS
Composto por artistas e/ou profissionais da cultura/curadores/críticos, convidados pela
organização do Prêmio Aliança Francesa de Arte Contemporânea. Os jurados farão a
seleção dos artistas da primeira à última etapa da premiação.

