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11ª EDIÇÃO DO EDITAL PRÊMIO DIÁRIO CONTEMPORÂNEO DE FOTOGRAFIA - 2020

O Prêmio Diário Contemporâneo de Fotografi a inicia em 2020 um novo de ciclo após dez 

anos de trajetória. Com a 11ª edição o projeto propõe atividades mais compartilhadas no que 

se refere às experiências curatoriais e à programação de palestras, cursos, conversas com 

artistas, conferências e ofi cinas. Todos os prêmios desta edição serão concedidos na forma 

de residências artísticas com o intuito de fomentar a experiência do processo criativo e o 

engajamento do artista na conceituação de seus trabalhos. Para a mostra principal de 2020, 

teremos como curadora convidada Rosely Nakagawa, profi ssional atuante na arte fotográfi ca 

do país e uma forte colaboradora da produção desenvolvida no Pará.  

Com o tema Vastas emoções e pensamentos imperfeitos, uma referência direta ao título 

do romance de Rubem Fonseca, o objetivo é abrir espaço para estratégias diversas em que 

as linguagens fi ccionais sejam um meio de interpretar as experiências concretas. Os artistas 

poderão enviar ao prêmio propostas em fotografi a, vídeo, instalações, projeções e trabalhos 

que misturam suportes. Aberto a todos os brasileiros ou residentes no País, o Prêmio é 

promovido pelo jornal Diário do Pará e conta com o patrocínio  da Alubar e com as parcerias 

institucionais do Museu Casa das Onze Janelas do Sistema Integrado de Museus/ Secult-PA e do 

Museu da Universidade Federal do Pará - MUFPA. 

Serão dois prêmios no valor de R$ 10.000,00 cada, concedidos na forma de bolsa para 

residências artísticas individuais, divididas entre as cidades de Recife-PE e de Belém-PA, e um 

prêmio no valor de R$ 15.000,00 concedido na forma de bolsa para uma residência coletiva para 

5 (cinco) artistas que será realizada na Ilha do Mosqueiro, vila próxima à Belém.  Os selecionados 

e premiados com a residência individual participarão da mostra principal do projeto no Museu 

de Arte Contemporânea Casa das Onze Janelas. Os premiados com a residência coletiva se 

dedicarão exclusivamente a essa experiência dentro do programa de atividades desta edição. 



 VASTAS EMOÇÕES E PENSAMENTOS IMPERFEITOS 

A proposição temática da décima primeira edição do projeto é uma referência direta 

ao romance Vastas emoções e pensamentos imperfeitos do escritor brasileiro Rubem 

Fonseca e se coloca, portanto, como uma provocação literária aos artistas visuais, 

em especial àqueles que se dedicam à imagem fotográfica e seus desdobramentos 

materiais e linguísticos. 

Por um lado, toma-se de empréstimo o impacto poético que o belo e significativo 

título de Fonseca é capaz de causar sobre o artista a ponto de, por meio de sua 

múltipla significação, lhe oferecer ferramentas possíveis para a expressão de um 

mundo contemporâneo que, a um só golpe, avança e recua no limite das distopias; 

se movimenta entre conquistas da liberdade e o fracasso das políticas; ou que 

“simplesmente” é arrebatado por fortes emoções que tornam por vezes os caminhos 

erráticos como alternativas poéticas de resistência. Por outro, tomamos alguns 

elementos que constituem o romance como chave para o artista no discurso de 

seu trabalho: um protagonista cineasta a traçar nos espaços urbanos uma busca 

incessante por enigmas. Uma rara pedra preciosa surgida no Carnaval carioca e um 

manuscrito perdido de um escritor russo desencadeiam na estória o ritmo de um 

thriller onde vida e sonho se misturam no labirinto da imaginação e da experiência. 

O livro de Rubem Fonseca fala essencialmente das fronteiras da ficção, em que a 

narrativa é constantemente atravessada pela presença do cinema na vida mental 

do protagonista e, portanto, tornando-se uma ferramenta de deslocamento poético 

para a vida real. Nesse sentido, propomos aos artistas, seja pelo impacto poético do 

título do livro, ou por um mergulho investigativo nas nuances do romance, que se 

deixem tomar por estratégias diversas em que as linguagens sejam um modo lírico, 

ficcional de interpretar as experiências concretas.

    

Mariano Klautau Filho   

Curador Geral
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1. DO OBJETO

1.1 O Prêmio Diário Contemporâneo de Fotografia é um projeto realizado em 

Belém, promovido pelo jornal “Diário do Pará”, empresa da Rede Brasil Amazônia 

de Comunicação, que abrange a fotografia em toda a sua diversidade e tem por 

objetivo contribuir para a ampliação do espaço da produção artística nacional, 

consolidando o Pará como lugar de reflexão e criação das artes da imagem. São 3 

(três) prêmios na forma de bolsas para residências artísticas e seleção de 20 (vinte) 

artistas sendo que 02 artistas desse total serão contemplados com os prêmios para 

residências artísticas individuais em Belém-PA e Recife-PE, premiação detalhada no 

item 3. Os 20 (vinte) artistas farão parte da Mostra da 11ª Edição do Prêmio Diário 

Contemporâneo de Fotografia, no Museu Casa das Onze Janelas.

2. DA TEMÁTICA DA EDIÇÃO

2.1 O tema da 11ª Edição do Prêmio Diário Contemporâneo de Fotografia será Vastas 

emoções e pensamentos imperfeitos, uma referência direta ao romance do escritor 

brasileiro Rubem Fonseca e se coloca, portanto, como uma provocação literária 

aos artistas visuais, em especial àqueles que se dedicam à imagem fotográfica e 

seus desdobramentos materiais e linguísticos.

3. DA PREMIAÇÃO E VALORES 

3.1 Serão oferecidos 2 (dois) prêmios na forma de bolsa para residência artística 

individual no valor de R$ 10.000,00 cada, e 1 (um) prêmio na forma de bolsa 

para residência artística coletiva para 5 (cinco) artistas que receberão o valor de 

R$ 3.000,00 cada. Os dois prêmios individuais abrangem todas as poéticas e 

propostas conceituais, incluindo trabalhos de abordagem documental, voltados 

ao cotidiano - região, paisagem ou comunidade - originados de um projeto 

específico de documentação; ou, ainda, obras que apresentem relações com 

outras linguagens e suportes - instalação, vídeo, objeto, performance - ou que 

proponham novas sintaxes na representação fotográfica. O prêmio da residência 

coletiva possui dinâmica própria e não está integrado à exposição. O detalhamento 

sobre a natureza de cada prêmio segue abaixo: 

3.1.1 PRÊMIO RESIDÊNCIA ARTÍSTICA BELÉM – Destinado a 01 (um) artista 

domiciliado fora do Estado do Pará, que apresente trabalhos segundo a temática 

proposta para esta edição. O premiado receberá uma bolsa no valor de R$ 

10.000,00 para residir e produzir na cidade de Belém, sob a orientação do artista e 

pesquisador Alexandre Sequeira, por meio de seu projeto de pesquisa “Residência 

REGULAMENTO



São Jerônimo”, durante o período de 13 de maio a 21 de junho de 2020.  O artista 

residente participará de atividades com o orientador do trabalho, assim como da 

programação de encontros com artistas planejada para esta edição. O recurso 

financeiro da bolsa será destinado ao custeio de despesas com hospedagem, 

alimentação, locomoção na cidade e aquisição de materiais, e será dividido em 

duas parcelas: 75% em até cinco dias após a divulgação do resultado e 25% em até 

cinco dias após a finalização da residência.  As passagens aéreas serão custeadas 

pelo projeto e não estão inclusas no valor da bolsa. 

3.1.2 PRÊMIO RESIDÊNCIA ARTÍSTICA RECIFE – Destinado a 01 (um) artista paraense 

atuante e/ou domiciliado no Pará por pelo menos 3 (três) anos. O premiado 

receberá uma bolsa no valor de R$ 10.000,00 para residir e produzir na cidade de 

Recife-PE, no período de 15 de maio a 23 de junho de 2020, sob a orientação da 

artista visual Ana Lira, especialista em Teoria e Crítica de Cultura que desenvolve 

trabalhos de pesquisa independente, curadoria e projetos educacionais. O artista 

residente participará de atividades com a orientadora do trabalho, assim como da 

programação de encontros com artistas, planejada para esta edição. O recurso 

financeiro da bolsa será destinado ao custeio de despesas com hospedagem, 

alimentação, locomoção na cidade e aquisição de materiais, e será dividido em 

duas parcelas: 75% em até cinco dias após a divulgação do resultado e 25% em até 

cinco dias após a finalização da residência. As passagens aéreas serão custeadas 

pelo projeto e não estão inclusas no valor da bolsa. 

3.1.3 PRÊMIO RESIDÊNCIA ARTÍSTICA FAROL: Destinado a 5 (cinco) artistas no total: 

2 (dois) artistas paraenses e/ou residentes no Pará por pelo menos 3 (três) anos, e 

a 3 (três) artistas de outros estados, selecionados com trabalhos a partir do envio 

de carta de intenção / proposição para residência, CV e portfolio de trabalhos. 

O prêmio de R$ 15.000,00 será dividido entre os premiados que receberão uma 

bolsa no valor de R$ 3.000,00, para residir e produzir na Ilha fluvial de Mosqueiro 

- PA, balneário tradicional, com praias de água doce a 70 km de Belém, em frente 

à Baía do Marajó. Os residentes, durante o período de 21 de junho a 10 de julho 

de 2020, terão como atelier e local para hospedagem uma residência na Praia do 

Farol, conforme subitem 9.8, e participarão de encontros, conversas e atividades 

de experimentação e criação artística, sob a orientação da artista Lívia Aquino. O 

recurso financeiro da bolsa será destinado ao custeio de despesa com alimentação 

e locomoção na ilha e será pago três dias antes do início da residência. As passagens 

aéreas serão custeadas pelo projeto e não estão inclusas no valor da bolsa. Por 

seu caráter coletivo, o PRÊMIO RESIDÊNCIA ARTÍSTICA FAROL é uma atividade 

autônoma, não integrada à mostra expositiva. Portanto, o projeto formará uma 

comissão específica para realizar a seleção dos candidatos que deverão inscrever-



se exclusivamente para essa atividade. Mais detalhes sobre a Residência Artística 

Farol estão no site www.diariocontemporaneo.com.br.

3.2 Aos artistas selecionados para a mostra será oferecida uma ajuda de custo para 

a produção de suas obras no valor de até R$ 1.700,00 (Mil e Setecentos Reais) cujo 

pagamento será efetuado após um mês da data da abertura da mostra, mediante a 

apresentação das notas fiscais dos serviços de produção da obra fotográfica. Uma 

única nota poderá ser enviada no valor total da ajuda de custo ou uma quantidade 

de notas de produção dos serviços que somadas atinjam o valor mencionado. 

Atenção: não serão aceitas notas fiscais avulsas e o valor a ser repassado para o 

artista será de até R$ 1.700 reais.

3.2.1 As notas fiscais deverão ser emitidas em nome:
• RBA Rede Brasil Amazônia de Televisão Ltda.
• CNPJ: 05.143.490/0001-07
• Inscrição Estadual: 15113279-8
• Inscrição Municipal: 072 525-2 
• Deverão ser enviadas para: diariocontemporaneodfotografia@gmail.com

4. DA INSCRIÇÃO 

4.1 O artista poderá inscrever-se e concorrer a qualquer um dos 2 (dois) prêmios 

individuais – Residência Artística Belém e Residência Artística Recife, segundo 

o tema proposto e de acordo com a sua linha de trabalho. O terceiro Prêmio, 

o Residência Artística Farol é destinado aos artistas que deverão concorrer 

exclusivamente para esta atividade. O Prêmio Diário Contemporâneo de Fotografia 

está aberto a todo o território nacional, aos artistas brasileiros ou estrangeiros 

residentes no país há mais de 3 (três) anos. 

4.2 Todos os candidatos deverão enviar via on-line o dossiê da obra e preencher 

a ficha de inscrição, com a devida a autorização pelo autor do trabalho ou seu 

representante. O dossiê com os trabalhos deverá ser enviado somente na forma 

de PDF contendo os seguintes itens: 

4.2.1 Portfólio com as imagens da série proposta para o Prêmio. Sendo uma série de, 

no mínimo, 08 (oito) a, no máximo, 12 (doze) imagens; 

4.2.2 Breve apresentação sobre o trabalho em 01 (uma) folha; 

4.2.3 Currículo resumido em 02 (duas) folhas no máximo;

4.2.4 Minibio com no máximo 15 (quinze) linhas; 

4.2.5 Dados técnicos de montagem, formato e dimensões para a apresentação da 

obra, segundo as suas especificidades:



a) para o caso de séries constituídas de dípticos, trípticos ou polípticos, a 

quantidade permitida de imagens - total das imagens únicas apresentadas no 

portfólio - será ampliada para até no máximo 16 imagens. É importante ressaltar 

que neste caso também deverão ser obedecidos os limites apresentados no 

subitem 4.2.1; 

b) para trabalhos que se constituam como instalações ou utilizem outros suportes 

deverá ser enviado 01 (um) dossiê juntamente com o projeto de montagem com 

a indicação de quaisquer outros elementos necessários à devida apresentação da 

obra;

c) no caso de obras em suporte de vídeo, o candidato poderá inscrever no máximo 

até 03 (três) obras que não deverão ultrapassar a duração de 07 (sete) minutos 

cada. Os trabalhos deverão ser enviados por meio das plataformas Youtube ou 

Vimeo com a indicação do link e senha para acessá-los.  

d) carta de intenção / proposição para residência (apenas para interessados em 

participar do Prêmio Residência Artística Farol).

4.2.6 Para trabalhos coletivos, somente 01 (um) representante assinará a ficha 

de inscrição e os demais nomes que compõem o grupo deverão constar no 

dossiê e/ou portfólio. Integrantes de coletivos já inscritos não poderão participar 

individualmente. 

4.3 O período de inscrição para a 11ª Edição do Prêmio Diário Contemporâneo de 

Fotografia será de 19/2 A 29/3/2020. A hora limite para o envio on-line será às 23h59 

do dia 29/03/2020. A Organização do projeto não aceitará envios após o horário 

limite mencionado. Os dossiês em PDF deverão ser enviados com as seguintes 

identificações: 

a) nome artístico. 

b) 11ª Edição do Prêmio Diário Contemporâneo de Fotografia. 

c) cidade onde atua e sigla do Estado. Esta deverá ser a identificação do PDF, como 

demonstra o exemplo a seguir: Mário Silva_11º Diário Contemporâneo_Recife PE

Qualquer dúvida ou outro tipo de comunicação necessária com a produção do 

projeto deverá ser feita por meio dos contatos: 

diariocontemporaneodfotografia@gmail.com e telefones: 91- 3184-9310 / 98367-2468

4.4 As inscrições serão aceitas somente pelos links abaixo:

a) Residência Artística Belém e Residência Artística Recife:

http://bit.ly/InscricaoDiarioContemporaneo



b) Prêmio Residência Artística Farol: 

http://bit.ly/InscricaoResidenciaFarol

5. DAS COMISSÕES DE SELEÇÃO 

5.1 A Comissão de Seleção da 11ª Edição do Prêmio Diário Contemporâneo de 

Fotografia – Mostra Vastas emoções e pensamentos imperfeitos será constituída 

pelos seguintes profissionais: 

a) ROSELY NAKAGAWA (Curadora convidada para a mostra principal da edição 2020) 

É curadora e editora de artes visuais. Formada em Arquitetura pela FAU-USP, 

fundou a Galeria Fotoptica em 1979, coordenou a Casa da Fotografia FUJI e foi 

curadora das galerias FNAC de 2003 a 2009. Atua como curadora independente, 

tendo realizado mostras de arte em instituições como a Pinacoteca do Estado 

de SP, MASP e IMS entre outros. Em Belém, foi curadora do Projeto Fotografia 

Contemporânea Paraense - Panorama 80/90 no Museu Casa das Onze Janelas. 

No exterior, foi curadora de mostras no PS1 MOMA (NY/EUA), no Guggenheim (NY/

EUA), no BOZAR (Bruxelas/Bélgica), Centro Metropolitano de Fotografia (Nagoya /

Japão) e CDF (Montevidéu/Uruguai) Em 2018, atuou como curadora em parceria 

com Paulo Pires do Vale da versão brasileira da exposição “Tarefas Infinitas – 

Quando a Arte e o Livro se ilimitam” no Centro de Pesquisa do Sesc-São Paulo, 

projeto criado originalmente pela Fundação Calouste Gulbenkian, em Portugal. 

Como editora, tem livros publicados pela Edições João Pereira, Dorea Books, 

Edições SESC e Tempo d’Imagem.

b) LUIZ BRAGA

É fotógrafo, formado em Arquitetura pela UFPa. iniciou profissionalmente em 1975, 

colaborou com o jornal O Estado do Pará, em 1978 e fundou o tabloide Zeppelin, onde 

atuou como editor e fotógrafo (1979-1980). Em 1982 integrou o projeto Visualidade 

Popular na Amazônia, realizado pela Funarte. Em 1988, recebeu os Prêmios Marc 

Ferrez de Fotografia (Funarte) com a série em preto e branco A Margem do Olhar 

(1985-1987), Leopold Godowsky Color Photography Awards, concedido pela Boston 

University (1991), Prêmio Porto Seguro de Fotografia (2003), Rumos Itaú Cultural 

(2018) e Prêmio Chico Albuquerque de Fotografia (2019). Obteve a Bolsa Vitae de 

Artes em 1996 e, foi um dos representantes do Brasil na 53a Bienal de Veneza (2009). 

Sua exposição Retumbante Natureza Humanizada com curadoria de Diógenes 

Moura (SESC Pinheiros/SP) foi premiada pela APCA - Associação Paulista dos Críticos 

de Arte como “Melhor Exposição de Fotografia de 2014”, exibida também em Goiânia 

e Belém. Em 2017, exibiu Espelho D’Água com curadoria de Bernardo Mosqueira, na 

Galeria da Gávea, Rio de Janeiro e em 2019 apresentou a exposição Interiores, retratos 

[e paisagens], na Galeria Leme, em São Paulo.



c) MAKIKO AKAO

Sócia da Agência Kamara-Kó de Fotografias desde 1991, produtora independente, 

trabalha com seleção e edição de imagens, projetos de exposição, edição de livros 

de fotografias e outros projetos culturais. Fez parte da Diretora da Associação 

Fotoativa pelo período de 2002 a 2007 e novamente pelo período de 2011 a 

2013.  É também proprietária desde 2011 da Kamara Kó Galeria de Fotografia 

onde realiza projetos de fomento a novos colecionadores como “Minha Primeira 

Obra” e “Coletivo de Dezembro” e “Experiência Curatorial”, espaço para novos 

curadores, iniciado em 2019. Também  pela galeria tem  produzido   exposições 

em Belém, Brasília e São Paulo e participado das SPArte - Fotografia  em São Paulo/

Brasil   e ArtLima em Lima/Peru. Atuou na produção, exposição e lançamento dos 

livros “i.ma.ge.ti.ca”, “Navegante da Luz – Miguel Chikaoka e o navegar de uma 

produção experimental” com a pesquisadora  Marisa Mokarzel e “Japanamazônia: 

Confluências Culturais”. Idealizadora do  Projeto Circular Campina/ Cidade Velha  

onde foi coordenadora até a 20º Edição, período de 2013 a 2017.

5.1.1 A Comissão de Seleção da 11ª Edição do Prêmio Diário Contemporâneo de 

Fotografia - Mostra Vastas emoções e pensamentos imperfeitos selecionará 20 

(vinte) artistas para participarem da mostra principal, sendo que 02 artistas desse 

total serão contemplados com os prêmios para residências artísticas em Belém-PA 

e Recife-PE.

5.2 A Comissão de Seleção do Prêmio Residência Artística Farol será constituída 

pelos seguintes profissionais:

a) LÍVIA AQUINO (Coordenadora da Residência Artística Farol)

Pesquisadora do campo das artes visuais é professora e artista. Doutora em 

Artes Visuais e Mestre em Multimeios pela Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP). Atualmente é coordenadora da pós-graduação em Fotografia e 

professora da pós-graduação em Práticas Artísticas Contemporâneas e no 

Tecnólogo em Produção Cultural da Fundação Armando Alvares Penteado 

(FAAP), em São Paulo. Ministra oficinas em diversas instituições culturais. Em 2015 

foi contemplada com o Prêmio Funarte Marc Ferrez. Participou de exposições na 

Pinacoteca de São Paulo, no Centro Cultural São Paulo, na Oficina Cultural Oswald 

de Andrade, no Instituto Tomie Ohtake, na Fundação Joaquim Nabuco, no Museu 

de Arte de Ribeirão Preto, no Sesc São Carlos, na Fototeca de Cuba. Autora do livro 

Picture Ahead: a Kodak e a construção do turista-fotógrafo.

b) KEYLA SOBRAL

Artista Visual, Mestre e doutoranda em Artes pela UFPa. Tem participado de 

exposições, como: Outra Margem Outro Um, Casa das Artes, Belém, 2018; O 



Designo e a Matéria (Juazeiro do Norte, Alagoas, Fortaleza, Palmas e São Paulo) – 

2018; Salão Arte Pará – 2017; Prêmio Diário Contemporâneo de Fotografia – 2017, 

2014 e 2011; Amazonian Video Art, The Centre for Contemporary Arts – Glasgow, 

Escócia – 2016; Para ver se o tempo volta, Galeria Fauna, SP, 2015; Alastramento, 

Ateliê 397, São Paulo, 2015; Meu Coração (Teu) Território, projeto premiado com o 

edital Bolsa FUNARTE de Artes Visuais 2014 – 2015, entre outros. Entre as premiações 

com bolsas e residências, destacam-se: Bolsa Funarte de Estímulo à Produção em 

Artes Visuais – 2014; Residência Artística do Centro Cultural São Paulo, – 2014; Bolsa 

de Residência artistica – IAP + Kunsthaus; Alemanha- 2006. 

c) ALEXANDRE ROMARIZ SEQUEIRA

Artista visual, Doutor em Arte pela UFMG e professor do Instituto de Ciências da 

Arte da UFPA. Desenvolve trabalhos que estabelecem relações entre fotografia 

e alteridade social, tendo participado de encontros de fotografia, seminários 

e exposições no Brasil e exterior, podendo-se destacar a Bienal Internacional de 

Fotografia de Liège/Bélgica; Exposição no Centro Cultural Engramme em Quebec/

Canadá; X Bienal de Havana/Cuba; Paraty em Foco 2009; FotoFestPoa 2010 e 2011; 

Festival de Fotografia de Recife 2010; Simpósio e exposição “Brush with Light”, na 

Universidade de Arte Mídia e Design de NewPort no Reino Unido entre outras. Tem 

obras no acervo do Museu da UFPA, Museu Casa das 11 Janelas; Coleção Pirelli/

MASP, Museu de Arte do Rio/MAR e Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande 

do Sul.

5.3 A comissão para a mostra principal terá a liberdade de contemplar o artista com 

qualquer uma das 2 premiações de residências individuais. Fica claro que o projeto 

não propõe hierarquia na premiação. A comissão para a Residência Artística Farol 

irá trabalhar a partir das proposições dos candidatos inscritos exclusivamente para 

a atividade de residência coletiva. 

5.4 As Comissões terão autonomia para decidir pela não concessão de prêmio 

para nenhuma das obras, caso não representem, segundo análise, as proposições 

desta edição.

6. DOS TRABALHOS SELECIONADOS 

6.1 Os trabalhos selecionados para a mostra principal deverão ser entregues no 

endereço abaixo até no máximo dia 6/5/2020. Para os artistas que não residirem 

em Belém recomenda-se atenção quanto à data de envio das referidas obras. Os 

trabalhos deverão ser enviados sem custos para a organização do projeto, ficando 

esta encarregada da devolução das obras sem custos para o artista no prazo de 

30 dias a contar da data de encerramento da mostra. Os trabalhos deverão ser 

endereçados para: 



PRÊMIO DIÁRIO CONTEMPORÂNEO DE FOTOGRAFIA

Rua Gaspar Viana, 773 - Reduto, Belém - PA, 66.053-090 

Contato: (91) 98367-2468 e (91) 3184-9310

6.2 Os trabalhos deverão ser embalados com material resistente que não 

comprometa a integridade física da obra, devendo o artista enviar em anexo 

as orientações para acondicionamento na devolução, que será feita com 

reaproveitamento do material de embalagem enviado, fator importante para a 

devolução do trabalho. 

6.3 Para as obras bidimensionais os tamanhos não devem ultrapassar o formato de 

50x60cm. Para os casos de instalação ou objeto, o espaço físico destinado à obra 

não deverá ultrapassar a largura de 2,00m v 3,00m e altura de 2,20m (dois metros 

e vinte centímetros), incluindo propostas para instalação de parede. 

6.4 No caso de séries constituídas a partir de dípticos, trípticos ou polípticos o 

tamanho final de apresentação do trabalho deverá obedecer aos mesmos limites 

propostos para instalação ou objeto descritos no subitem 4.2.1. 

6.5 Não é aconselhável o uso de foamboard como suporte da imagem quando 

o trabalho não estiver emoldurado tradicionalmente devido a sua fragilidade às 

condições climáticas da Região Norte. Neste caso, sugerimos em substituição 

o uso de PVC ou outro material similar de maior resistência. A organização 

não se responsabilizará por eventuais danos provenientes do uso do material 

mencionado.
 

6.6 A organização do projeto selecionará até 07 (sete) trabalhos audiovisuais 

em razão dos equipamentos que poderá disponibilizar para a edição de 2020. 

Entretanto, esta não se responsabilizará por problemas de incompatibilidade 

tecnológica, devendo o artista selecionado fazer com antecedência a checagem 

de mídias do seu trabalho. 

7.  DA PROGRAMAÇÃO GERAL 

7.1 Exposições - O XI Prêmio Diário Contemporâneo de Fotografia realizará mostra 

Vastas emoções e pensamentos imperfeitos, coletiva com os trabalhos dos artistas 

selecionados e premiados com as Residências Artísticas de Belém e Recife. A 

mostra será realizada no Museu de Arte Contemporânea Casa das Onze Janelas 

do Sistema Integrado de Museus em Belém, sob a curadoria de Rosely Nakagawa, 

curadora convidada da edição de 2020.



O Museu da Universidade Federal do Pará – MUFPa, abrigará a mostra individual 

do artista convidado atuante no Pará e mostra especial, podendo reunir tanto 

obras de acervo da Coleção Diário Contemporâneo quanto da produção recente 

de jovens artistas convidados, cujo recorte curatorial ainda será definido pela 

curadoria geral do projeto. 

7.2 Atividades de formação - Como parte do novo ciclo do projeto, o Prêmio Diário 

Contemporâneo de Fotografia irá constituir uma comissão científica no intuito de 

conceber, idealizar e coordenar atividades de formação podendo ser seminários 

temáticos ou encontros com pesquisadores e artistas nas mais diversas formas 

como mesas redondas, rodas de conversa, palestras e conferências. O objetivo 

é conhecer pesquisas recentes e fomentar o debate sobre fotografia e arte 

contemporânea brasileira em diálogo com os processos culturais, filosóficos e 

políticos.  As atividades acontecerão nos meses de maio e junho. 

7.3 Ação Educativa - O programa educativo é uma das ações fundamentais do 

Diário Contemporâneo, que contribui com a formação visual e potencializa o lugar 

da arte educação em Belém. As propostas educativas nos espaços museológicos 

são pensadas para diferentes faixas etárias do público escolar, otimizando a 

experiência dos alunos durante a visita à exposição. Uma equipe interdisciplinar 

de mediadores, especialmente preparada para atender as singularidades de cada 

grupo, cria condições para novas experiências estéticas, novos olhares sobre as 

obras, sobre arte e sobre a educação em museus. Em alguns momentos a ação 

educativa do projeto extrapola os espaços museológicos e leva o museu para as 

comunidades localizadas em bairros periféricos da cidade, dando continuidade ao 

trabalho de compreensão e leitura das obras. 

8. DA PUBLICAÇÃO DO CATÁLOGO 

8.1 O projeto publicará na edição seguinte a esta o catálogo das imagens dos 

trabalhos selecionados e premiados e ensaio do artista convidado. A publicação 

incluirá textos críticos, artigos e entrevistas concebidos originalmente para a 

programação realizada. 

8.2 Após o resultado de seleção e premiação, todos os artistas selecionados 

deverão enviar imagens em alta resolução de seus trabalhos para a divulgação do 

projeto e publicação do catálogo. 

8.3 Os artistas premiados e selecionados receberão uma cota de 03 (três) 

exemplares do catálogo do projeto.



9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1 É proibida a participação de membros da diretoria da empresa promotora e 

patrocinadora do projeto, assim como de parentes dos membros da equipe de 

organização, comissão de seleção e premiação. 
     

9.2 Os trabalhos a serem inscritos não precisam ser inéditos, porém não será aceita 

a inscrição de obras premiadas em outros projetos. 

9.3 Os trabalhos dos 02 (dois) artistas premiados com as residências individuais 

serão incorporados aos acervos do Sistema Integrado de Museus – SIM. Neste caso, 

caberá à direção das instituições decidir em comum acordo com a curadoria do 

projeto sobre quais obras deverão compor seu acervo, considerando qualquer 

questão técnica que porventura venha a ser a mais adequada para a devida guarda 

e preservação das obras selecionadas para o acervo. 

9.4 A divulgação dos premiados e selecionados será feita pela imprensa, internet 

e site do projeto. Em caso de desistência do artista em participar ou caso não 

seja localizado no prazo de 07 (sete) dias após a divulgação do resultado, sua 

participação ficará automaticamente cancelada. 

9.5 A comissão de seleção e premiação é soberana para definir o resultado final da 

mostra e a inscrição do candidato importa em aceitação de todas as condições 

propostas no presente regulamento. 

9.6 O Prêmio Diário Contemporâneo de Fotografia, o Museu Casa das Onze Janelas 

e o Museu da UFPA oferecerão as condições adequadas para a mostra, devendo 

todos os artistas selecionados fazer seguro de suas obras, pois a organização do 

projeto estará isenta de qualquer responsabilidade em caso de eventuais sinistros 

ou danos aos trabalhos. 

9.7 No caso dos trabalhos inéditos dos artistas convidados, o projeto se encarregará 

dos custos de produção, transporte, se for o caso, e outras necessidades técnicas 

para apresentação do trabalho. 

9.8 O Prêmio Diário Contemporâneo de Fotografia disponibiliza para a Residência 

Farol, a seguinte infraestrutura: quartos duplos com camas e ventiladores; estúdio 

coletivo; cozinha, serviço semanal de limpeza; passagem aérea; programação de 

atividades selecionadas e acompanhamento dos processos criativos. Não inclui: 

seguro saúde; alimentação, locomoção na cidade; serviços e materiais para 

produção, que deverão ser custeados com o recurso da bolsa.



9.9 Os artistas selecionados e convidados a participarem das exposições cederão 

as imagens de seus trabalhos, de forma não onerosa para o projeto durante o 

período de 01 (um) ano, a contar da data de abertura da mostra, que poderão 

ser utilizadas nas peças de divulgação por parte da empresa promotora e de seus 

patrocinadores, assim como para a publicação do catálogo do projeto. Estes 

também cedem durante esse período os direitos de exibição online dos trabalhos 

expostos nos museus para uma mostra virtual. As imagens dos trabalhos terão 

baixa resolução de tela, apenas para visualização, como forma de evitar a cópia 

resguardando assim os direitos de autoria. O projeto garante os devidos créditos 

dos artistas e a informação de que as referidas imagens, no caso de utilização, 

sejam contextualizadas no âmbito do projeto. 

10. CALENDÁRIO 2020

10.1 Lançamento do edital: 19/2

10.2 Inscrições on-line: 19/2 a 29/3 

10.3 Seleção: 1 a 3/4

10.4 Divulgação do resultado da seleção: 4/4

10.5 Entrega dos trabalhos selecionados: 6/4 a 6/5

10.6 Montagem das mostras: 4 a 10/5   

10.7 Abertura das mostras: 

10.7.1 Museu Casa das Onze Janelas: 12/5

10.7.2 Museu da UFPA: 14/5

10.8 Visitação das mostras: 13/5 a 12/7

10.9 Residências Artísticas:

10.9.1 Prêmio Residência Artística Belém: 13 de maio a 21 de junho

10.9.2 Prêmio Residência Artística Recife: 15 de maio a 23 de junho

10.9.3 Prêmio Residência Artística Farol: 21 de junho a 10 de julho

10.10 Oficinas e palestras: maio e junho 

10.11 Ação educativa: 13/5 a 12/7

10.12 Desmontagem das mostras: 13 a 17/7

10.13 Devolução dos trabalhos: 18/7 a 18/8



PRÊMIO DIÁRIO CONTEMPORÂNEO DE FOTOGRAFIA 
diariocontemporaneodfotografia@gmail.com 

(91) 98367-2468   (91) 3184-9310


