PRÊMIO ALIANÇA FRANCESA DE ARTE CONTEMPORÂNEA 2015

OBJETIVOS DO PRÊMIO
Incentivar, fomentar e democratizar a produção das artes visuais contemporâneas no estado de Santa
Catarina.
REGULAMENTO
1- OS PRÊMIOS
1.1 PRÊMIO
O artista vencedor em primeiro lugar receberá incentivo da Aliança Francesa de Florianópolis, que inclui 01
(uma) passagem aérea de ida e volta para Paris, para estudar durante o mês de fevereiro de 2016 (um mês
no total) na Cité Internationale des Arts, com alojamento incluído.
Em caso de não falar francês, o artista receberá uma bolsa de estudos na Aliança Francesa de Florianópolis,
que deverá iniciar logo após o recebimento da premiação (agosto 2015).
1.2 PRÊMIOS PARA SEGUNDO E TERCEIRO LUGAR
O artista que ganhar o segundo lugar receberá uma bolsa de estudos de 01 ano na Aliança Francesa de
Florianópolis. O terceiro lugar terá direito à bolsa durante 06 meses na Aliança Francesa de Florianópolis.
Ambas as bolsas podem ser utilizadas no ano de preferência dos premiados.
2. PARTICIPAÇÃO



Pessoa física, maior de 18 anos, completos no ano de realização do concurso, brasileiro, residente
em Santa Catarina, 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;



A obra apresentada deverá ser inédita no estado de Santa Catarina e ter sido criada há no máximo
2 (dois) anos;



O prêmio destina-se às seguintes artes visuais contemporâneas: pintura, gravura, serigrafia,
fotografia, escultura e grafite.



Para participar, o artista deve preencher e enviar a ficha de inscrição e demais documentos para a
organização do prêmio (conforme orientação no item 3 deste edital), além de, caso seja
classificado, 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 duas obras;
O artista vencedor do primeiro lugar na edição de 2014 do prêmio não pode candidatar-se na edição
deste ano.

3. INSCRIÇÃO



As inscrições são gratuitas e acontecem de 17/06/2015 a 17/08/2015.



A ficha de inscrição ficará disponível no site da Aliança Francesa de Florianópolis:
www.affloripa.com.br. (ANEXO 1)



A ficha de inscrição deve ter seus campos todos preenchidos e deve ser obrigatoriamente assinada
no espaço indicado.



A ficha de inscrição assinada dever ser escaneada e enviada para o seguinte endereço de e-mail:
premioaf@affloripa.com.br, com os seguintes itens anexados:

- Cópia de RG e CPF;
- Mínimo de três e máximo de cinco fotos 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, com tamanho máximo de
arquivo sendo de 1MB e nome do arquivo correspondente ao nome da obra).



Se a inscrição estiver correta e acompanhar os itens exigidos, o candidato receberá um e-mail de
confirmação e, somente após o recebimento deste, sua inscrição estará confirmada.

4. SELEÇÃO



Haverá uma pré-seleção dos candidatos, que elencará os 30 artistas que melhor se adequam à
proposta do prêmio;



Apenas os 30 artistas pré-selecionados deverão entregar suas obras conforme orientação no item
5;



Destes 30 pré-selecionados, serão escolhidos de 10 a 20 artistas para concorrer ao prêmio final e
para

participar

da

mostra

coletiva

do

PRÊMIO

ALIANÇA

FRANCESA

DE

ARTE

CONTEMPORÂNEA 2015;



As obras selecionadas pelos jurados serão expostas em uma mostra coletiva no Hall da Secretaria
de Difusão Artística da Fundação Catarinense de Cultura (no Centro Integrado de Cultura - CIC),
em Florianópolis, no período de 19/10/2015 a 12/11/2015.



Os artistas cujas obras forem premiadas e selecionadas deverão participar da exposição
gratuitamente.



Os três primeiros colocados do Prêmio serão anunciados no coquetel de abertura da mostra, no dia
19 de outubro de 2015;

5. ENTREGA DAS OBRAS
Após o período de inscrição e pré-seleção, os artistas deverão entregar as obras entre os dias 31/08/2015 e
21/09/2015,

das

9h

às

11h30

e

das

14h

às

18h,

no

endereço

especificado

abaixo.

Secretaria de Difusão Artística da Fundação Catarinense de Cultura (Centro Integrado de Cultura): Avenida
Governador Irineu Bornhausen, 5600, Agronômica, Florianópolis – SC, 88025-202
Obs.: Se for o caso, é responsabilidade exclusiva do artista providenciar os equipamentos multimídia
necessários para a exposição da obra.
6. OBRIGAÇÕES DO PREMIADO



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

7. OS JURADOS



Os jurados serão representantes de críticos de artes, da Aliança Francesa e de professores
universitários;

8. RETIRADA DAS OBRAS



Os participantes não selecionados para a exposição receberão um e-mail comunicando que não
passaram para a fase final. Eles deverão retirar suas obras no local de entrega entre 13/10/2015 e
16/10/2015, das 9h às 11h30 e das 14h às 18h. Depois dessa data, a Aliança Francesa não se
responsabilizará pelo correto armazenamento da obra e nem mesmo por possíveis danos ao
material.

