
“5ª SETTIMANA GIOVANE D´ARTE E CULTURA ITALIANA A
SAN PAOLO”

“4º WORKSHOP DE FOTOGRAFIA E CULTURA ITALIANA EM
SÃO PAULO”

REGULAMENTO

Como parte dos eventos programados para a "5ª Settimana Giovane
d´Arte e Cultura Italiana a San Paolo" e “XIII Settimana della          
Lingua Italiana nel Mondo”, este Edital é divulgado pelas seguintes         
entidades: Commissione Giovani del Com.it.es (Comitato degli      
Italiani
all´Estero), CNPJ: 581221440001-09 e Istituto Italiano di Cultura,       
CNPJ: 03986832/0001- 17, doravante denominados “Organizadores”     
e regulamenta a inscrição e participação daquelas pessoas       
interessadas em participar desta atividade fotográfica.

DO OBJETIVO:

Este Workshop e seus desdobramentos, na forma de exposições,        
tem
caráter exclusivamente cultural e absolutamente desvinculado de      
qualquer tipo de sorteio, cujo objetivo é a popularização da         
fotografia como ferramenta de pesquisa cultural, o desenvolvimento       
do senso estético e da capacidade de observação dos participantes,         
bem como a valorização dos aspectos culturais relacionados à        
culinária, religiosidade, arquitetura, tipos humanos e as diversas       
manifestações da língua da colônia italiana em São Paulo, no         
contexto do tema escolhido para o ano de 2013: Novos Caminhos          
da Gastronomia Italiana.

O QUE SERÁ A JORNADA:

A Jornada é composta por um Workshop, uma atividade fotográfica         
prática e uma série de exposições, sendo que são oferecidas 270          
(duzentas e setenta) vagas que serão preenchidas por ordem        
cronológica de inscrição. Todos os inscritos deverão,      
necessariamente, participar do workshop que acontecerá nos dias       
27 e 28 de julho no Arsenal da Esperança (Antiga Hospedaria do           
Imigrante de São Paulo), no bairro do Brás, São Paulo. Neste          
workshop, receberão conhecimentos relacionados às técnicas de      
composição, enquadramento e linguagem fotográfica, bem como      
conhecerão as formas de comunicação visual através da fotografia.        
No dia 03 de agosto, haverá atividade prática em local e hora a ser             
informado posteriormente pelos organizadores. Finalmente, todos     
os inscritos entregarão aos organizadores, no máximo, 5 obras        
fotográficas que serão objeto de uma criteriosa seleção pelos        
jurados para montagem da exposição.



QUEM PODE SE INSCREVER:

Qualquer pessoa que resida em território brasileiro, sem limite de         
idade e que possua uma câmera fotográfica digital. A inscrição será          
feita pela Internet e o candidato somente será considerado inscrito         
após receber a mensagem de confirmação que será enviada para         
seu endereço de e-mail. A inscrição no workshop é totalmente         
gratuita. Aos participantes do workshop, é solicitada uma       
contribuição de 05 (CINCO) Kg de alimentos não perecíveis que         
serão doados a uma instituição de caridade. A inscrição implica na          
aceitação de todas as condições deste Edital e a não participação          
no workshop implica no imediato cancelamento da mesma.

DA ENTREGA DOS TRABALHOS:

Todas as obras fotográficas deverão, necessariamente, ser      
produzidas durante a sessão fotográfica do workshop e ser        
entregues
em ARQUIVOS DIGITAIS. Estes arquivos deverão ter tamanho de no          
mínimo 30 x 45 cm. Todas as despesas com a ampliação das obras            
e montagem da exposição serão suportadas exclusivamente pelo       
organizador.

DA EDIÇÃO DOS TRABALHOS:

Os jurados escolhidos pelos organizadores selecionarão as 30       
(trinta)
obras fotográficas que melhor representarem a união entre a        
técnica,
estética e adequação ao tema escolhido. Estas trinta obras serão
ampliadas individualmente e serão expostas durante a abertura da        
Semana de Língua Italiana no Mundo na cidade de São Paulo . A            
decisão dos jurados é soberana e irrecorrível.

DA PREMIAÇÃO:

Os 03 (três) primeiros colocados, escolhidos pelos jurados,       
receberão, respectivamente, os seguintes prêmios: 1o Colocado:      

uma
(01) passagem de ida e volta à Itália; 2o Colocado: uma (01) bolsa            
de um curso de língua italiana na associação ACLI – Associazione          
Cristiane Lavoratori Italiani (matrícula e mensalidade gratuitos,      
apenas livro didático por conta do aluno), 3º Colocado: Um         



(01)exemplar do livro contendo o catálogo da exposição. A presença         
do premiado ou de um procurador é obrigatória no dia da premiação.           
Os prêmios não reclamados no período de 90 (noventa) dias serão          
convertidos em dinheiro e doados para uma instituição de caridade         
escolhida pelos organizadores.

CRONOGRAMA:

A Jornada seguirá o seguinte cronograma:

Datas:
Início das Inscrições: 25/06/2013
Término das Inscrições: 25/07/2013
Workshop: 27 e 28/07/2013
Atividade Fotográfica Prática: 03/08
Entrega das Obras: Do dia 03/08 até 23/08/2013 às 23:59
Reunião dos Jurados: entre os dias 24/08 e 30/08/2013
Divulgação das 30 obras escolhidas e das 03 premiadas:        
09/10/2013.

Horários:

Workshop: das 09:00 às 16:00h.
Atividade fotográfica: das 09:00 às 18:00h.

O presente cronograma poderá ser modificado de acordo com os         
critérios técnicos dos organizadores, que sempre informarão aos       
inscritos as eventuais mudanças em datas, horários e locais.

DOS LOCAIS POR ONDE A EXPOSIÇÃO PASSARÁ:

A exposição composta pelas 30 fotografias acontecerá na abertura        
da Semana de Língua Italiana no Mundo podendo, eventualmente,        
ser estendida a outros espaços em datas e locais a serem          
informados previamente pelos organizadores do workshop.     
Concluída a divulgação das obras, as mesmas passarão a integrar o          
patrimônio do Comites-SP, que poderá utilizá-las da forma que        
melhor atender aos seus interesses.

DOS DIREITOS PATRIMONIAIS E MORAIS SOBRE AS OBRAS:

Todas as obras fotográficas selecionadas para a exposição – sejam         
as
30 expostas individualmente, sejam as demais expostas      



coletivamente por meio eletrônico (internet) – são licenciadas para        
os organizadores pelo período de 05 (cinco) anos, durante os quais          
poderão ser utilizadas exclusivamente para fins de divulgação do        
evento em território nacional e em qualquer outro e em quaisquer          
mídias que existam. Os autores também autorizam a edição de um          
catálogo da Jornada, na forma de fotolivro, utilizando o serviço de          
edição conhecido como BLURB (www.blurb.com) para que todos os        
interessados adquiram, durante o mesmo período de cinco anos, um         
exemplar através da venda “on-line”. Os autores poderão, durante        
este período, utilizar livremente suas respectivas obras. Sempre que        
forem utilizadas, todas as obras participantes desta Jornada serão        
sempre acompanhadas pelo respectivo crédito autoral.

DO JURI:

O corpo de jurados será coordenado pelos seguintes profissionais:
José Roberto Comodo: Professor da escola Riguardare de Fotografia.        
Riccardo Olivate: Presidente da Comissão jovem do Comites-SP.
Claudio D´Agostini: Adido cultural do Istituto Italiano di Cultura de         
SP.
Professor Augusto Bellon: Responsável pelo departamento de      
estudos
do Consulado Geral da Itália em São Paulo.


