
Convocatória para exposição fotográfica

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, 
autarquia vinculada ao Ministério do Turismo, com o objetivo de 
promover o patrimônio cultural brasileiro, torna público que no 
período de 17 de abril até 10 de maio de 2020, estará aberta 
convocatória para seleção de obras para compor exposição 
fotográfica coletiva.

No Iphan, a dimensão cultural da paisagem tem sido entendida como 
expressão de práticas que compõem um sistema de relações que se 
refere à identidade, memória e ação dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira. É uma referência cultural 
fundada nas maneiras de ver e representar os espaços do cotidiano, 
de modo que “os lugares guardam tantas paisagens quanto forem as 
visões possíveis sobre eles” (RAZEIRA, 2008, p. 106), a paisagem 
então, não é a mesma para todos os sujeitos que a contemplam, 
vivenciam ou a experimentam.

Dentro desse prisma, para essa exposição propõe-se uma reflexão 
sobre as relações e interações entre os seres humanos e a natureza 
a partir do olhar fotográfico sobre os modos de habitar o lugar 
amazônico.

O recorte espacial de uma das Amazônias possíveis é aquele 
representado por assentamentos humanos onde há um certo modo 
de habitar característico, em que prevalece a interação e 
domesticação dos rios no cotidiano dos sujeitos. Entendemos que 
essas formações sócio-espaciais, apesar de estarem comumente 
presentes no Norte do Brasil, possibilitam ainda oportunidades para 
identificação de bens, práticas e fenômenos passíveis de valoração 
enquanto patrimônio cultural representativo dos processos de 
formação do território brasileiro.

A convocatória
Poderão se inscrever nesta convocatória, pessoas físicas, maiores 
de dezoito anos, completos até a data da inscrição, brasileiras, 
interessadas em enviar obras conforme orientações desta 
convocatória.

Não poderão participar da convocatória os organizadores da 
exposição e seus parentes de primeiro grau.

Serão aceitas propostas de fotografias únicas ou série de até quatro 
imagens, que deverão ser enviadas em alta resolução.

Período de inscrição
De 17 de abril até 10 de maio de 2020.

Submissão
As inscrições poderão ser submetidas exclusivamente por meio do 
preenchimento do formulário contido no site 
http://portal.iphan.gov.br/pa.

As fotografias devem ser identificadas com nome do autor, técnica e 
título (se aplicável).

Deverá ser apresentado texto com breve currículo artístico.

Imagens retratando pessoas, deverão ser acompanhadas de Termo 
de Autorização de Uso de Imagem, assinada pela pessoa retratada 
ou seu responsável legal.

Para submissão, as imagens deverão ser enviadas em formato 
jpeg/jpg ou png, no tamanho de 1920 pixels pelo maior lado.

Os artistas com fotografias selecionadas deverão apresentar cópia 
de um documento de identificação com foto (RG, CNH ou Carteira de 
Trabalho...), em formato digital e legível, no ato da entrega das 
imagens em alta definição.

As imagens em alta definição deverão estar em formato sem 
compactação (dng, bmp ou tiff) já tratadas e na máxima resolução 
possível.

A exposição
A exposição coletiva “Habitar a água: cultura e paisagem nas 
Amazônias”, organizada pelo IPHAN no Pará, será realizada, 
provisoriamente, em formato de catálogo virtual, disponibilizado 
em 18 de maio de 2020, e será composta por imagens enviadas a esta 
convocatória.

Está prevista realização de exposição física, de visitação pública e 
gratuita, que será agendada e divulgada, assim que eventos dessa 
natureza puderem ser realizados com segurança e saúde.

Até lá, se puder, fique em casa!
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As fotografias serão impressas em tamanho 60 x 90 cm e instaladas 
pela equipe de organização da exposição.

As propostas de polípticos deverão considerar montagem na 
dimensão máxima total de 60 x 90 cm.

Redimensionamentos serão possíveis somente para compor a 
narrativa do projeto expográfico definido pela organização da 
exposição.

Todas as obras impressas serão utilizadas apenas para fins da 
exposição coletiva aqui posta.

Cronograma
Inscrições: de 17 de abril até 10 de maio de 2020.

Resultado da seleção: 14 de maio de 2020.

Envio de imagens em alta resolução: a partir de 15 de maio de 2020.

Abertura da exposição virtual: 18 de maio de 2020.

Abertura da exposição física: a confirmar.

Comissão de seleção
A comissão de seleção será composta pelos servidores do Iphan no 
Pará, Ana Kallás e Fernando Mesquita, e pela professora de 
fotografia da Escola de Belas Artes da Universidade Federal da 
Bahia, Renata Voss.

Não caberá recurso às decisões da Comissão de Seleção.

Seleção
As obras serão selecionadas com base na adequação ao tema, e que 
proponham, por meio da imagem fotográfica, provocações crítico-
reflexivas acerca da pluralidade de paisagens e dos modos de 
habitar as Amazônias tendo o patrimônio cultural como eixo 
norteador.

O  resultado da seleção será disponibilizado no site:

 http://portal.iphan.gov.br/pa.

Disposições finais
Os artistas selecionados para compor a exposição coletiva, 
autorizam, no ato da inscrição, o IPHAN no Pará, a imprimir suas 
obras, para fins expositivos no período de realização da exposição, 
além de utilizá-las em impressos e home page institucional, mídia 
eletrônica (painéis, vídeo-tapes, televisão, cinema, programa para 
rádio, entre outros) vinculadas estritamente à realização do evento. 
Esta autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da 
imagem acima mencionada em todo território nacional.

A equipe de organização informará sobre a forma de envio das 
imagens em alta resolução, dentro do prazo estipulado no 
cronograma.

Caso as imagens não sejam enviadas dentro do prazo, o artista 
deixará de compor a exposição.

Os casos omissos serão tratados pela comissão de seleção, sem a 
possibilidade de recurso.

Contatos
Superintendência do Iphan no Pará

Avenida Governador José Malcher - entrada pela travessa Dom 
Romualdo de Seixas, 1131 

Nazaré - Belém - Pará

66040-282 

Telefone: (91) 3224.1825

iphan-pa@iphan.gov.br

Iphan prorroga suspensão do atendimento externo, como medida de controle ao novo 
coronavírus. http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/5646
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