Regulamento Prêmio AF de Arte
Contemporânea 2017
MISSÃO
Criado em 2014, o Prêmio Aliança Francesa de Arte Contemporânea 2017 tem a missão de estimular
a produção das artes visuais contemporâneas em Santa Catarina, 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
demonstre o espírito de exploração e o desenvolvimento de novas perspectivas no domínio de
trabalho escolhido, desde que em início de carreira. Há também forte compromisso com a formação
de público, com a inclusão social e com a sustentabilidade.

REGULAMENTO
1- PREMIAÇÃO
1.1 PRIMEIRO PRÊMIO
O artista vencedor em primeiro lugar receberá incentivo da Aliança Francesa de Florianópolis, que
consiste estada de dois meses (aproximadamente 60 dias) em 2018 na Cité Internacionale des Arts,
condicionado à avaliação e aprovação da residência artística em Paris (esta aceitação cabe somente à
instituição francesa fazer). Inclui também ajuda de custo para passagens aéreas e quaisquer outras
despesas durante a viagem no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Em caso de não falar francês, o artista receberá uma bolsa de estudos pelo tempo equivalente a um
semestre de Francês na Aliança Francesa Florianópolis, que deverá iniciar no semestre seguinte ao
recebimento da premiação (ou seja, em janeiro de 2018).
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
semestres na Aliança Francesa de Florianópolis. O terceiro lugar terá direito à bolsa de tempo
equivalente a dois semestre na Aliança Francesa de Florianópolis. 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 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;
§ As obras apresentadas deverão ser inéditas e terem sido criadas em 2016/2017;
§ O prêmio destina-se às seguintes artes visuais contemporâneas: pintura, gravura,
serigrafia, fotografia, escultura, desenho, grafite, vídeo arte, arte performática com
suporte em vídeo, transmídia e instalação (com uso de espaço máximo de 12m²);

§

§
§

Para participar, o artista deve preencher a ficha de inscrição on-line, disponibilizada no site
da Aliança Francesa Florianópolis, e anexar, no mesmo local, os demais documentos
discriminados no item 3 deste edital. 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 duas obras, mas, para participar, deve anexar também
um breve portfólio (orientações no item 3 deste edital);
Os artistas vencedores do primeiro lugar nas edições anteriores do prêmio não podem
candidatar-se à edição deste ano.

3. INSCRIÇÃO
§ As inscrições são gratuitas, somente on-line e acontecem de 05/07/2017 a 12/08/2017;
§ A ficha de inscrição pode ser acessada pelo site da Aliança Francesa de Florianópolis:
www.affloripa.com.br, no link específico do Prêmio AF de Arte Contemporânea;
§ A ficha de inscrição deve ter seus campos obrigatórios todos preenchidos e os anexos
devem ser enviados para confirmação da inscrição;
§ Anexos: três itens de anexos serão solicitados na página de inscrição, conforme seguem
abaixo descritos:
1 – Cópia de RG e CPF;
2 – Máximo de 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 (interessante detalhar tipo de emolduração na
inscrição). No caso de a obra ter como suporte o vídeo, enviar link do vídeo no campo indicado
na ficha de inscrição (importante detalhar apresentação e suporte do vídeo na inscrição).
3 – Portfólio com 5 a 10 obras do artista (em um único arquivo de pdf), criadas não mais do
que há 24 meses, 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 no portfólio, pode simplesmente indicar os links de 4
a 6 trabalhos, com nome de cada obra e breve descrição técnica.
OBS: O nome do artista não pode constar em nenhum dos arquivos anexos exigidos,
exceto RG e CPF.
§

§

Após a inscrição no site, você receberá uma mensagem instantânea confirmando o envio do
formulário. Em até 5 dias úteis você receberá um e-mail informando se sua inscrição está
confirmada ou solicitando documentos complementares;
Dúvidas podem ser tiradas através do e-mail: premioaf@affloripa.com.br.

4. SELEÇÃO
§
§
§

Haverá uma pré-seleção de trabalhos a partir das informações das inscrições e que ficará a
cargo do júri competente;
Apenas os artistas pré-selecionados deverão entregar suas obras conforme orientação no
item 5;
Dos pré-selecionados, o curador da mostra elegerá os artistas classificados para concorrer ao
prêmio final e que irão participar da mostra coletiva do PRÊMIO ALIANÇA FRANCESA
DE ARTE CONTEMPORÂNEA 2017;

§

§
§
§

As obras selecionadas serão expostas em uma mostra coletiva na sala Lindolf Bell da
Fundação Catarinense de Cultura (no Centro Integrado de Cultura – CIC), em Florianópolis,
no período de 02/10/2017 a 07/10/2017;
Além das obras inscritas no prêmio, os jurados se reservam o direito de convidar alguns
artistas para exporem, na mesma ocasião, outras obras apresentadas em seus portfólios;
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 de outubro de 2017, às 19h.

5. ENTREGA DAS OBRAS
Os pré-selecionados deverão entregar as obras entre os dias 02/09/2017 e 07/09/2017, das 14h às
18h (exceto no domingo, dia 03/09), no endereço especificado abaixo:
Fundação Catarinense de Cultura - Diretoria de Difusão Artística (Centro Integrado de Cultura):
Avenida Governador Irineu Bornhausen, 5600, Agronômica, Florianópolis – SC, 88025-202
OBS: A organização da premiação pode oferecer alguns equipamentos para a exposição: projetor
com tela; TV (42”) com suporte; aparelho de DVD; caixas de som com cabeamento. Cada artista
deve descrever a sua necessidade (a partir desta descrição do que será disponibilizado) no item
destinado para isso na ficha de inscrição. Isso inclui qualquer necessidade específica de
iluminação. O que não for especificado e acordado com a organização, será de responsabilidade
do artista.
6. OBRIGAÇÕES DOS PREMIADOS
§ Os artistas premiados deverão se comprometer a participar de todas as atividades
relacionadas ao prêmio citado acima.
§ O vencedor do 1º lugar deve se comprometer mediante contrato a realizar a viagem de
estudos em até 12 meses após a premiação.
§ O vencedor do 1º lugar deve participar de um bate-papo sobre o trabalho desenvolvido na
França na premiação do ano seguinte e deve também fazer uma apresentação escrita e
ilustrada sobre as experiências durante a residência, que será publicada na página web da
Aliança Francesa.
§ Os ganhadores do 2º e 3º lugares devem apresentar um breve relatório sobre seus trabalhos
premiados.
7. JÚRI
Composto por 3 a 5 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 na primeira e última etapas da premiação.
8. RETIRADA DAS OBRAS
§ Os participantes não selecionados para a exposição receberão um e-mail informativo;
§ Os artistas não selecionados deverão retirar suas obras no local de entrega entre 15/09/2017
e 20/09/2017, das 14h às 18h (exceto no domingo, dia 17/09). Depois dessa data, a Aliança
Francesa não se responsabilizará pelo correto armazenamento da obra e nem mesmo por
possíveis danos ao material.

