EDITAL

CONVOCATÓRIA PARA O PRÊMIO MOBGRAPHIA 2018
5ª EDIÇÃO
CATEGORIAS ABERTAS
A mObgraphia Cultura Visual divulga a todos os fotógrafos e interessados, o edital para a
seleção de fotos que farão parte das categorias Abertas, na exposição Fotográfica a se realizar na
5a Edição do Festival mObgraphia, que acontecerá no período de 20 de abril a 17 de junho de
2018, no MIS - Museu da Imagem e do Som de São Paulo, de acordo com as condições a seguir
estabelecidas.
Este Edital tem como objetivo selecionar fotografias que participarão de uma exposição em seis
categorias a saber:
CATEGORIAS ABERTAS (sem custo de inscrição, direto no Instagram utilizando
obrigatoriamente as tags abaixo):
Arte em mobgrafia #festivalmobgraphiaarte
Documental #festivalmobgraphiadoc
Paisagem

#festivalmobgraphiapaisagem

Preto & Branco

#festivalmographiapb

Retrato

#festivalmobgraphiaretrato

Street

#festivalmobgraphiastreet

AS IMAGENS DEVERÃO TAMBÉM TRAZER A TAG #mobgraphia em suas
postagens.
As imagens, exclusivamente de smartphones, não precisam ser inéditas, porém não podem
ter sido finalistas/selecionadas em outros Prêmios/Festivais e o participante deverá repostar
suas fotos no período de 15.2 a 20.3 com a tag específica de cada categoria, adicionada da tag
#mobgraphia na legenda da foto e NÃO nos comentários.
Para serem válidas, as contas do Instagram NÃO podem ser privadas.
CADA PARTICIPANTE PODE ENVIAR ATÉ 3 IMAGENS POR CATEGORIA

As imagens devem estar sem marcas d'água ou assinaturas. Não
haverá custo de inscrição.
SOBRE AS IMAGENS
Todos os direitos da imagem pertencem ao participante. Qualquer imagem utilizada pela
mObgraphia será identificada com os respectivos créditos autorais. O uso da mesma pode ser
incluído em publicações e/ou divulgação, lembrando que eventuais autorizações de uso de
imagem são de responsabilidade única do fotógrafo/autor participante.
DAS INSCRIÇÕES E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
As postagens deverão ser realizadas no período de 15 de fevereiro a 20 de março de 2018.
Não serão aceitas postagens fora do prazo (18:00 do dia 20 de março)
Para a seleção do shortlist, a mObgraphia designará uma Comissão de Seleção, composta de 5
(cinco) membros convidados pelo Festival, com vivência nas áreas de produção fotográfica,
curadoria, reflexão ou ensino de fotografia e atuantes internacionalmente.
As decisões da Comissão de Seleção são soberanas e irrecorríveis.
O resultado da seleção inicial (shortlist de 10 imagens por categoria) será
divulgado nos canais mObgraphia do Facebook e Instagram, além do site oficial:
www.mobgraphia.com até o dia 31 de março de 2018.
O fotógrafo que tiver sua imagem selecionada, será comunicado através de post nos canais
mObgraphia. O prazo de entrega do arquivo pronto para impressão (caso
haja necessidade) será de 24 horas. Caso o autor não envie no prazo, seu ensaio não fará
parte da exposição, passando o próximo nome do shortlist a integrar os 3 finalistas.
As fotos selecionadas serão impressas pela mObgraphia e posteriormente expostas em sala
exclusiva, durante o Festival, no MIS, Museu da Imagem e do Som de São Paulo. Essa mostra
poderá ser apresentada também em outras datas, locais e cidades.
Os selecionados receberão premiação a ser divulgada.
DA DIVULGAÇÃO
A exposição fará parte da programação oficial do FESTIVAL MOBGRAPHIA 2018 As
imagens selecionadas poderão ser veiculadas nas estratégias de divulgação e comunicação
do Festival (site, catálogo, convite, assessoria de imprensa e mídias sociais), sem que
tragam nenhum tipo de ônus para a organização.
DISPOSIÇÕES GERAIS
A autoria das fotos é de responsabilidade exclusiva do selecionado, que exime a organização do
Festival de qualquer reclamação ou ação de direito autoral por terceiros.
É de responsabilidade exclusiva do inscrito a regularização de toda e qualquer questão
concernente ao direito de uso de imagem das pessoas retratadas.
O ato de inscrição no processo seletivo implica a aceitação de todas as condições estipuladas no
presente Edital.

As imagens deverão cumprir todas as exigências do presente Edital, sob pena de desclassificação.
Os casos omissos relativos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção, juntamente
com a direção da mObgraphia.
As fotos impressas selecionadas após o período da exposição, passam a integrar o acervo do
Festival.

São Paulo, 15 de fevereiro de 2018.

