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Disposições preliminares1.

1.1 O Prêmio Margem de Fotografia é uma ação de reconhecimento e promoção
da produção cultural no campo da FOTOGRAFIA POTIGUAR, constitui-se como
uma ação de fomento às Artes Visuais Contemporâneas do Rio Grande do
Norte, com ênfase no estímulo aos processos de criação, produção, difusão,
pesquisa, memória e formação no campo da fotografia.

1.2. O Presente prêmio é uma ação do projeto "Atlas da Fotografia Emergente
Potiguar", com vistas a ampliar a reflexão e a experiência artística, a formação
de mercado e a circulação e difusão da fotografia emergente produzida no Rio
Grande do Norte. Nesse sentido, a premiação possui os objetivos de:

a) Estimular processos criativos para a experimentação e a inovação no campo
da fotografia e sua transversalidade com outras linguagens artísticas e áreas do
conhecimento; 
b) Posicionar a fotografia potiguar no processo de desenvolvimento da
fotografia brasileira; 
c) Compreender o atual momento da fotografia potiguar, por meio de um
mapeamento de   seus novos agentes, temas de pesquisa e abordagens
estéticas e poéticas de produção no campo da imagem fotográfica;
d) Fortalecer a fotografia potiguar no circuito de publicações de fotografia,
exposições e demais eventos da área;
e) Revelar e valorizar uma nova geração de fotógrafos e artistas visuais;
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2. Objeto
2.1. O objeto desta convocatória é o Prêmio Margem de Fotografia, o qual
premiará 10 (dez) séries/ensaios fotográficos, compostos por 6 (seis) imagens,
produzidos por artistas visuais e fotógrafos/as nascidos/as no Rio Grande do
Norte ou residentes no estado há pelo menos três anos. O prêmio consiste na
publicação de um livro do projeto Atlas da Fotografia Emergente Potiguar, uma
coletânea dos 10 trabalhos finalistas desta convocatória mais o trabalho dos/as
5 fotógrafos/as potiguares convidados para compor a equipe de pré-seleção
deste prêmio, além de participação em exposição coletiva a ser realizada em
Novembro de 2020 no Margem Hub de Fotografia e na sede do SEBRAE/RN.

2.2. O Prêmio Margem de Fotografia é uma ação do projeto "Altas da Fotografia
Emergente Potiguar", aprovado no edital de Economia Criativa 2020 do
SEBRAE/RN e realizado pelo Margem Hub de Fotografia, com patrocínio do
SICOOB/RN e apoio do Bólide1050, Espaço Duas, Editora Deu na Telha e Rede de
Produtores Culturais de Fotografia do Brasil.

2.3. O tema desta convocatória é livre, mas propõe como inspiração motivadora
os versos do poema “Onde” da poetisa Zila Mamede: 

ONDE

Entre a ânsia
   e a distância
      onde me ocultar?
Entre o medo
   e o multiapego
     onde me atirar?
Entre a querência
   e a clarausência 
     onde me morrer?
Entre a razão
   e tal paixão 
    onde me cumprir?

(Corpo a Corpo, Zila Mamede, 1978)
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2.4. O/a proponente deve enviar um conjunto de 06 (seis) imagens fotográficas,
em cores ou monocromáticas, produzidas digital ou analogicamente, sobre um
mesmo tema específico e de sua própria escolha, todavia numa forma coesa e
com conjunto ordenado.

2.5. Os trabalhos inscritos deverão abordar temas relevantes da sociedade
contemporânea. A premiação está aberta para 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 ou que proponham novas sintaxes na representação
fotográfica, podendo considerar a transversalidade da fotografia com outras
linguagens artísticas e áreas do conhecimento, técnicas e tecnologias. 

2.6. A Curadoria do prêmio terá total liberdade para incluir ou não os projetos
submetidos para a presente convocatória na coletânea, exposição e
programação do projeto “Atlas da Fotografia Emergente Potiguar”. A escolha do
espaço em que cada obra será exibida durante o mesmo, o projeto da
exposição, publicação e as especificações técnicas relacionadas à programação
serão definidos de acordo com os critérios da Curadoria, buscando um
entendimento comum com os/as autores/as.

 
3.1. Serão selecionados/as 10 (dez) fotógrafos/as que
receberão o Prêmio Margem de Fotografia - edição
2020.

3.2. Os/as fotógrafos/as finalistas serão premiados/as
com uma exposição coletiva de seus ensaios no
Margem Hub de Fotografia, além de ter seus trabalhos
expostos, posteriormente, na sede do SEBRAE/RN -
pelo período de 30 dias cada exposição.

3.3.   Os/as fotógrafos/as finalistas terão seu trabalho
publicado no livro do projeto Atlas da Fotografia
Emergente Potiguar. Cada autor/a premiado/a
receberá 3 exemplares do livro, os quais poderão ser
retirados no Margem Hub de Fotografia.

3. Da premiação
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4.1. Estão aptas a se inscrever neste edital, pessoas físicas, maiores de 18 anos,
brasileiras natas ou naturalizadas, residentes e domiciliadas em qualquer um dos
municípios do estado do Rio Grande Norte há 3 (três) anos ou mais.

4.2. Potiguares residentes em outros estados ou países há menos de três anos
estão aptos a concorrerem ao prêmio;

4.3. Todos os/as proponentes deverão realizar a inscrição on-line e gratuita por
meio do formulário de inscrição   no link https://forms.gle/hLseWJML17PCBPHq9
até as 23h59 do dia 31/07/2020. [EDIT] A inscrição se limita a 1 (um) ensaio por
pessoa/proponente.

4.4 Durante a inscrição deverá ser preenchida a pesquisa de mapeamento do
projeto Atlas da Fotografia Emergente Potiguar. As informações indicadas na
referida pesquisa não possuem caráter classificatório nem eliminatório e serão
anonimizadas.

4.5. Das orientações para submissão do trabalho e formatação dos arquivos:

a) A convocatória é aberta para submissão de ensaios/séries fotográficas de 6
imagens;
b) As imagens deverão ser adicionadas no formulário de inscrição conforme a
ordem das fotografias no ensaio;
c)  As imagens devem estar em formato jpeg. com 2000 pixels do lado maior e
resolução de 300 dpi/ppi.  
d) Cada arquivo deve estar nomeado da seguinte forma: 
nome_sobrenome_títulodoensaio_númerodafoto_títulodafoto.jpg                         
EX: Ana_Silva_TempoIncerto_01_semtitulo.jpg
e) Em caso de dípticos, trípticos ou polípticos, a imagem resultante contará
como apenas uma imagem no ensaio e deverá ser enviada em apenas um
arquivo fechado no formato jpeg. 
f) Caso seja necessário, será solicitado aos finalistas o envio dos arquivos em
alta resolução para impressão da publicação e da exposição;
g) Cada proponente deverá anexar uma minibio / texto de apresentação do
autor com até 1000 (mil) caracteres;
h) Cada proponente deverá anexar um texto descritivo do ensaio fotográfico
com até 1000 (mil) caracteres.

4.6. É vedada participação no Prêmio aos cônjuges, ascendentes, descendentes, até o 2º
grau de membro da Comissão de Seleção.

4.7. Dúvidas que porventura surjam sobre o presente edital poderão ser sanadas pelo
envio de mensagem eletrônica para o e-mail atlasdafotografiapotiguar@gmail.com;
devendo constar no campo assunto “DÚVIDA SOBRE O EDITAL”.

4. Da inscrição

https://forms.gle/hLseWJML17PCBPHq9


 

5.1.  O processo seletivo se dará em 02 (duas) etapas, a saber: 

a) Pré-seleção: etapa de caráter eliminatório e classificatório, em que é realizada
uma primeira análise técnica e artística das propostas submetidas, que pré-
selecionará por volta de 30 (trinta) ensaios semi-finalistas para o presente
prêmio.

b) Seleção: etapa de caráter eliminatório e classificatório, em que é realizada a
análise técnica e artística das propostas classificadas na fase anterior e que
selecionará os 10 (dez) ensaios finalistas;

5.2. Os ensaios pré-selecionados serão divulgados nas redes sociais oficiais do
Prêmio Margem de Fotografia ao longo do período de submissão e avaliação
dos trabalhos. Após, todos os trabalhos pré-selecionados passarão à fase de
seleção.

5.3. Os critérios para análise e seleção dos trabalhos submetidos são:
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5. Do processo de seleção

 

5.4. Ensaios que, porventura, possuam conteúdo de ódio ou violador de Direitos
Humanos serão automaticamente desclassificados.

5.5. Em caso de empate nas médias das notas atribuídas aos ensaios, são
critérios de desempate:
a) Proporcionalidade na representação das regiões do estado;
b) Proporcionalidade na representação de gênero;
c) Proporcionalidade na representação étnico-racial;

5.6. O processo de seleção, coordenado pelo fotógrafo Alexandre Sequeira
(PA), será realizado por uma comissão composta pelos/as seguintes
convidados/as:



a) ALEXANDRE 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, seminários e exposições no Brasil e exterior,
destacando-se 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 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 MAC Rio Grande do Sul.

f) JOÃO OLIVEIRA - Fotógrafo potiguar, pesquisa narrativas críticas, imaginário cultural
latinoamericano e relações decoloniais. Durante sua formação no curso de Direito/UFRN
incorporou em seu trabalho a pauta dos Direitos Humanos. É autor de projetos como "Macau:
Sal e Mangue", "Sem Chão", "Sobre os sonhos que não vemos", dentre outros. Participou de
festivais de fotografia, como o V Fórum Latino-Americano de Fotografia/Itaú Cultural e já teve
trabalhos premiados nacionalmente. Em 2018 fundou o Margem Hub de Fotografia. Hoje,
atua também como educador visual e coordenador pedagógico da instituição.

 

b) SOFIA BAUCHWITZ - Artista visual e pesquisadora. Sua tese El Artista Errante y
el Discurso como Cartografia gira em torno de problemáticas do corpo sem
forma e da não-identidade nas práticas artísticas contemporâneas. Já foi exposta
no Arnheim Museum (Arnheim,Holanda), Centro de Arte Complutense (Madrid,
Espanha), Fundação Eugênio de Almeida (Évora, Portugal), Zeicheninstitut (Kassel,
Alemania), Museo Murillo la Greca (Recife, Brasil), e MAK Center (Los Angeles,
EUA), entre outros.  
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d) ELISA ELSIE - Fotógrafa e mestranda do PPgEM, UFRN. Tem a maternidade e seus
atravessamentos como área de interesse. Em 2017 foi professora convidada no
Departamento de Artes Visuais da UFRN. Já participou de oito exposições coletivas e em
2017 expôs individualmente o projeto Refugo - selecionado no Edital de ocupação da
Galeria Sesc. É uma das fundadoras do Duas Estúdio (2011) espaço cultural que fomenta a
fotografia contemporânea em Natal, através de cursos, exposições e eventos. Atualmente
coordena a fotografia do Governo do Estado e já foi repórter fotográfica/texto no jornal
Tribuna do Norte. 

c) PABLO PINHEIRO - Formado em Comunicação Social, coordenou o curso
superior de Comunicação Digital/Fotografia Digital (SP) até 2005. Em Natal (RN)
lecionou na UnP e Fanec até 2006. Atua como fotógrafo, produtor cultural,
educador e editor. É responsável pela Editora e Produtora Deu na Telha e Círculo
da Imagem. Possui diversos trabalhos premiados nacionalmente. Já foi
representante Nordeste na RPCFB e do CSAV – Colegiado Setorial das Artes Visuais
Nacional.

e) JEAN LOPES - Fotógrafo natural de Assú/RN. No decorrer de 25 anos de carreira
conquistou mais de sessenta prêmios no Brasil e no exterior, incluindo Leica-
Fotografe, o Prêmio Petrobras de Jornalismo e o POY Latam - Pictures of the Year
Latim America. Suas fotos já foram expostas em São Paulo, Rio de Janeiro,
Argentina, Áustria, México, dentre outros. Já ministrou também oficinas de
fotografia em Recife, Natal, Mossoró e Assu.

g) SANZIA PRINHEIRO BARBOSA - Articuladora e pesquisadora, Mestre em Ciências Sociais
pela UFRN. Coordenou o setor de Artes Visuais da Fundação Cultural Capitania das Artes/Natal
entre 2009-2010. Integrou a equipe do Rumos/Itaú Cultural 2011/2012. Foi membro do
Colegiado Nacional de Artes Visuais (Representação Nordeste 2009-2011). Coordenou o Salão
de Artes Visuais de Natal (9ª e 13ª edições).  Manteve ao lado do artista Jean Sartief a coluna
semanal “Fermentações Visuais” no jornal Tribuna do Norte 2007/2009. Desenvolveu pesquisa
no acervo do artista Falves Silva e Jota Medeiros. Atualmente, coordena o Bólide1050.
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6.1. Ao se candidatar a esta premiação, o/a proponente declara a autoria plena
das obras a serem exibidas e a inexistência de plágio de obras e/ou projetos
registrados, além de garantir a autorização de terceiros que, por acaso, tenham
direitos relacionados à produção artística, sendo também responsável por
quaisquer reclamações de terceiros relacionadas a uso não autorizado. Assim,
fica estabelecido que os direitos de uso de imagem do conteúdo enviado são de
exclusiva responsabilidade do/a proponente.

6.2. Ao aceitar participar deste edital de premiação, os/as autores/as
inscritos/as autorizam a organização do prêmio a usar as imagens das obras
submetidas nas seguintes mídias, sem qualquer ônus, sempre de forma
relacionada ao presente projeto:
a) Locais das exposições por tempo indeterminado;
b) Mídia impressa e/ou eletrônica - exclusivamente a fim de promover o Prêmio,
a qualquer momento;
c) Livro do projeto “Atlas da Fotografia Emergente Potiguar”, que será
comercializado como produto pelo Margem Hub de Fotografia e ajudará a cobrir
custos do projeto;
d) Exposições e projeções promovidas pela Galeria Margem.

6.3. O uso das fotografias inscritas na ação “Prêmio Margem de Fotografia” do
projeto “Altas da Fotografia Emergente Potiguar” não implica de nenhuma forma
na perda de direitos autorais sobre elas, podendo ser usadas em qualquer
outro contexto pelos respectivos autores normalmente. Ademais, organização
do projeto compromete-se a incluir os créditos devidos em toda e qualquer
inserção das obras.

6. Dos direitos autorais e de imagem
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7.1. Os 10 (dez) trabalhos finalistas serão divulgados até o dia 02/09/2020.

7.2. Os/as artistas finalistas poderão ser convidados/as a participar de diálogos
virtuais sobre os trabalhos premiados, os quais acontecerão nas redes sociais
oficiais do projeto.

7.3. Caso a organização do projeto julgue necessário alterar o período de
realização da exposição coletiva, por motivo de força maior, a nova data será
comunicada previamente aos/às finalistas, bem como será divulgada nas redes
sociais oficiais do projeto.

7.4. A equipe organizadora do prêmio entrará em contato, até uma semana
após a divulgação dos resultados, com os/as finalistas para solicitar o envio das
das fotografias em alta resolução para impressão do livro e da exposição, caso
seja necessário.

7.5. A equipe organizadora do prêmio solicitará aos/às finalistas, até uma
semana após a divulgação dos resultados, a assinatura do termo de
compromisso com o projeto, declaração de autoria das imagens e demais
autorizações necessárias.

7.6. É de inteira responsabilidade do/da proponente manter seus dados de
contato atualizados junto à organização do projeto. Qualquer alteração nos
dados de contato deverá ser informada através do e-mail
atlasdafotografiapotiguar@gmail.com

7. Dos trabalhos selecionados



 
8.1. A comissão de seleção é soberana para definir o resultado final da
premiação.

8.2. Os trabalhos inscritos não precisam ser inéditos.

8.3.   Os/as artistas selecionados/as para participarem das exposições cederão
as suas fotografias, de forma não onerosa, para o projeto durante o período de
01 (um) ano, a contar da data de assinatura do termo de compromisso, que
poderão ser utilizadas para reedição da exposição coletiva em novos espaços e
outras cidades, a fim de cumprir os objetivos de promoção de difusão e
circulação dos ensaios fotográficos aprovados.

8.4. Os/as autores/as dos ensaios premiados poderão retirar as suas respectivas
fotografias, que serão impressas pelo projeto, na Galeria Margem após um ano
de assinatura do termo de compromisso com o projeto.

8.5. Os/as artistas selecionados/as também cedem os direitos para exibição
online dos trabalhos, para mostras virtuais. Nesse caso, as imagens online dos
trabalhos terão baixa resolução de tela, apenas para visualização/catálogo, a fim
de evitar a cópia e resguardar assim os direitos de autoria.

8.6. O projeto garante os devidos créditos dos artistas, mas também a
informação de que as referidas imagens, no caso de utilização, sejam
contextualizadas no âmbito do projeto.

8.7. A inscrição do candidato importa em aceitação de todos os termos e as
condições propostos no presente edital.

8.8 Segue o cronograma das etapas do projeto:

1
0

8. Das disposições finais 
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De 02/07/2020  a  31/07/2020
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Contato

@premiomargemdefotografia

www.margemfoto.com/premio

atlasdafotografiapotiguar@gmail.com
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