1o PRÊMIO DE FOTOGRAFIA | ADELINA INSTITUTO - 2021
1. APRESENTAÇÃO
O Adelina Instituto, fundado em 2017, desenvolve projetos de pesquisa, produção e
compartilhamento de conhecimento em arte contemporânea. São promovidos encontros,
debates, oficinas, publicações, cursos interdisciplinares, exposições, prêmios e ações
educativas. Todas as faixas etárias são atendidas pelos projetos e intercâmbios atendem a
artistas, curadores, professores, estudantes e profissionais liberais. A instituição oferece
bolsas e orientações artísticas.
O 1o Prêmio De Fotografia| Adelina Instituto nasce com o intuito de fomentar a pesquisa de
artistas emergentes ou em formação, que já tenham alcançado coesão e resultados
consistentes em suas experiências com a fotografia, e que demonstrem potencial de
ampliar sua inserção e visibilidade no circuito artístico e cultural do país.
As inscrições estarão abertas entre 02/08 e 31/08/2021. Serão oferecidos três prêmios: um
prêmio de 10.000,00 e dois prêmios de 3.000,00 cada. Os trabalhos premiados serão
mostrados em exposição virtual no site do Adelina Instituto.
2. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
2.1 Serão aceitas inscrições de artistas com idade igual ou superior a 18 anos.
2.2 Os inscritos devem ser brasileiros residentes no país ou estrangeiros residentes no Brasil
há pelo menos dois anos.
2.3 No caso de coletivos, a inscrição deve ser feita por um único representante que atenda
às exigências descritas nos itens 2.1 e 2.2.
3. TRABALHOS
3.1 Cada artista poderá inscrever um único trabalho.
3.2 Serão aceitos trabalhos centrados na fotografia, contemplando suas múltiplas formas de
manifestação e suas possibilidades de diálogo com outras linguagens e materialidades.
3.3 Em caso de ensaios ou séries fotográficas, cada artista poderá inscrever um número
máximo de 15 imagens, sem número mínimo. Dípticos, trípticos ou polípticos serão
considerados, cada um deles, uma única imagem. No caso de outros formatos, não há
quantidade mínima ou máxima de imagens.

3.4 Considerando que a inscrição, a seleção e a exposição dos trabalhos serão feitas por
meio de plataformas eletrônicas, será responsabilidade da autora ou do autor definir, já no
arquivo enviado na inscrição, o modo como a materialidade de seu trabalho será
representada ou traduzida em formato digital.
3.5 Nesta edição do prêmio, serão aceitos trabalhos que tenham sido desenvolvidos ou
finalizados entre os anos de 2018 e 2021.
4. PROCESSO DE INSCRIÇÃO
4.1 As inscrições para esta edição do Prêmio estarão abertas do dia 02/08/2021 a
31/08/2021.
4.2 A inscrição será feita por meio de preenchimento de formulário e upload de um arquivo
único em formato PDF com o trabalho (máximo de 20 Megabytes), pelo site
https://adelina.org.br/
4.2.1 Itens obrigatórios do PDF: a. nome da autora, autor ou coletivo, neste caso,
acompanhado dos nomes de seus integrantes; b. mini-bio; c. título do trabalho, d. ano
do trabalho; e. breve texto com descrição, contextualização e/ou conceituação do
trabalho (máximo: 1 lauda, sem tamanho mínimo); f. imagens que compõem o trabalho
(com títulos, se houver); g. no caso de haver um ou mais vídeos, links para acesso (com
senha, se for o caso).
4.2.2 Itens opcionais do PDF: h. Descrições ou registros adicionais que ajudem a
compreender o trabalho; i. Link para portfólio do artista.
4.2.3 O arquivo em PDF deverá ser nomeado com o nome do autor, de forma idêntica
ao formulário de inscrição. (exemplo: nomesobrenome.pdf)
5. PRÊMIOS
5.1 Serão concedidos três prêmios: 1 prêmio no valor de 10.000,00; 2 prêmios, cada um
deles, no valor de 3.000,00.
5.2 O Adelina Instituto divulgará uma lista com os nomes dos dez artistas finalistas,
incluindo os três premiados. Artistas dessa lista serão convidados a participar de uma
conversa com o curador do Prêmio.
6. EXPOSIÇÃO
6.1 Os três trabalhos premiados serão mostrados em exposição virtual no site do Adelina
Instituto, no período de 02/10/2021 a 23/10/2021.

6.2 As/os artistas premiados se comprometem a enviar ao Adelina Instituto, num prazo de 5
dias após a divulgação dos resultados, as imagens que compõe seu trabalho em arquivos de
alta resolução.
7. CONTRAPARTIDAS
7.1 Cada artista que tiver seu trabalho premiado se compromete a participar de uma
atividade educativa do Adelina Instituto relacionada às técnicas, procedimentos criativos ou
temas envolvidos em seu trabalho. É impreterível que esta atividade aconteça no mês de
outubro de 2021, de forma virtual ou presencial.
7.2 Cada artista que tiver seu trabalho premiado se compromete a oferecer um depoimento
sobre suas pesquisas, a ser registrado em vídeo pela equipe do Adelina Instituto, que
poderá ser usado em atividades educativas e para divulgação do prêmio.
7.3 As/os artistas premiados autorizam o Adelina Instituto a utilizar as imagens inscritas
para fins de divulgação do prêmio, incluindo edições futuras, para divulgação da exposição e
para atividades educativas.
8. JÚRI
8.1 O júri será composto, por Ronaldo Entler, curador desta edição do Prêmio, e por outros
dois especialistas cujos nomes serão divulgados junto com os resultados da premiação.
8.2 Cabe exclusivamente ao júri estabelecer os critérios para seleção dos trabalhos
premiados, considerando as regras estabelecidas por este regulamento, bem como a missão
do Adelina Instituto descritas no tópico “apresentação”.
9. DISPOSIÇÕES FINAIS
Ao inscrever o trabalho, a/o artista declara possuir os direitos de imagem referentes às
pessoas que eventualmente apareçam em seu trabalho. Declara também ter os direitos de
uso, veiculação e exposição de todas as imagens e materiais que constituem seu trabalho.
No caso de obra de autoria coletiva, o artista responsável pela inscrição declara que todas
as coautoras e/ou coautores estão de acordo com a inscrição do trabalho neste Prêmio e
que estão cientes das disposições deste regulamento. A/O artista responsável pela inscrição
assumirá todas as responsabilidades por quaisquer demandas ou questionamentos feitos a
respeito da autoria do trabalho, dos direitos de imagem e dos direitos de uso, veiculação e
exposição dos materiais e obras intelectuais utilizados.
Dúvidas poderão ser encaminhadas para o e-mail producao@adelina.org.br

