
FotoRio, Festival de fotografia de Tiradentes/Foto em Pauta, Fotofestival Solar e  
DOC Galeria se unem para buscar imagens produzidas no Brasil sobre este momento  
onde a pandemia do novo coronavirus afeta todo o mundo. O resultado será apresentado  
nestes festivais, previstos para acontecer no segundo semestre de 2020.
A proposta é reunir trabalhos documentais, fotografias jornalísticas e imagens pessoais  
e poéticas nas mais diversas vertentes. Compartilhar experiências, reflexões e angústias,  
através de processo criativo, de um momento de transformação do planeta, onde a troca  
de afeto, a solidariedade e a empatia preenchem espaços de um tempo ressignificado pelo 
desafio do isolamento social, do impacto de uma paisagem invisível, do som de uma nova 
cidade, do silêncio de um novo lugar. 

Por dentro de um tempo suspenso 
Chamada para apresentação de trabalhos

 OBJETIVOS DO PROJETO 

-  Reunir um acervo de imagens para os mais 
diversos fins de divulgação do projeto. Em uma 
primeira etapa, através do Instagram, Facebook 
e sites dos idealizadores. Em uma segunda etapa, 
preparar uma edição final de imagens em forma 
de projeção a ser apresentada nos festivais. 

-  Incentivar e promover uma leitura visual, através da 
fotografia, da vida social nestes tempos excepcionais 
provocados pela pandemia da Covid 19.

-  Fortalecer e dar visibilidade a projetos individuais 
e coletivos de produção de imagens que estejam 
trabalhando inspirados nesta situação que vivemos. 

 ESTRaTégIa DE DIVulgaçãO 

-  Outros festivais, eventos e instituições serão 
convidados a aderir ao projeto e também poderão 
exibir a projeção final, mantendo todas as referências 
de crédito de autoria e do projeto. 

-  Projeção, por meio de edição em formato de vídeo, 
durante os Festivais, que serão realizados no segundo 
semestre deste ano (datas a serem confirmadas). 

-  Projeção em eventos e instituições parceiras  

no Brasil e no exterior que serão contactados.

-  Temos a intenção de editar uma publicação ao final. 
Isso só acontecerá se encontrarmos um parceiro para a 
realização e incluirá, obrigatoriamente, a remuneração 
dos autores que tiverem obras selecionadas.

 InScRIçõES  

Gratuitas, via formulário online neste link:  https://bit.ly/temposuspenso até dia 31/07/2020
Este prazo poderá ser alterado em função dos acontecimentos futuros.
Cada autor poderá enviar de uma a dez imagens em formato JPG. Tamanho sugerido: 3000 pixels do 
lado maior. Se quiser mandar mais fotos, preencha novamente o formulário.  
Dúvidas/informações:  escreva para pordentrodeumtemposuspenso@gmail.com
Assista os vídeos sobre o projeto em YouTube.com/fotoempauta 
 REalIzaçãO  

FotoRio, Festival de Fotografia de Tiradentes/Foto em Pauta, Fotofestival Solar e DOC Galeria.

Apoio: 

Siga as orientações dos órgãos oficiais de Saúde. 

@fotoempauta   @fotorio  @solarfotofestival   @docgaleria

 cuRaDORIa  

A curadoria do acervo “Por dentro de um tempo suspenso” ficará a cargo dos organizadores do projeto, 
que indicarão profissionais para a seleção das imagens. 

14 de abril de 2020, atualizado em 27 de junho de 2020.   
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