PPP 2021 – Porto Pinhole Photography 2021
OPEN CALL
Orientações gerais
1. OBJETO
Fotografar com câmaras sem objetivas ou sem lentes refratárias, além de ser um desafio
permanente ao olhar fotográfico, tem conseguido reunir, na sua prática, cada vez mais fotógrafos,
não só à procura das potencialidades plásticas do processo, mas essencialmente rendidos à sua
magia e estética muito particular.
Assim, pretende‐se com este Open Call, apresentado pela galeria MIRA FORUM no Porto, reunir um
conjunto significativo de fotografias realizadas com câmaras pinhole, construídas, adaptadas ou
adquiridas, usando qualquer material sensível, analógico ou digital e que, de algum modo, sejam
representativas desta técnica fotográfica tão inspiradora quanto particular.

2. DESTINATÁRIOS
– Podem participar todos os autores, com mais de 16 anos, que usam e fotografam com câmaras
pinhole.

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
– Os candidatos podem submeter até 3 imagens. O tema é livre!
– Não poderão ser apresentadas obras cujos direitos de autor não pertençam integralmente e sem
exceção ao participante
– As imagens devem ser enviadas até às 23:59 do dia 10 de abril de 2021
– Não há qualquer custo de inscrição. A participação é gratuita.
– Para suportar as despesas (impressão, emolduramento, montagem, comunicação e assistência à
sala) da exposição final das fotografias selecionadas pela comissão organizadora, será solicitado a
cada autor a taxa de 30 euros (33 USD).

4. ESPECIFICAÇÕES PARA O ENVIO DAS IMAGENS
– Todas as imagens devem ser captadas com câmaras pinhole.
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– As fotografias devem ser enviadas num único e‐mail (máximo três fotografias) para
emaildomiraforum@gmail.com
– Só são aceites as fotografias enviadas como anexo no email
– Só serão avaliadas as imagens com os seguintes requisitos:
Formato: jpeg;
Dimensão mínima: 1000 pixeis no lado maior;
Tamanho do ficheiro: maiores do que 100kb e menores que 7MB.
Não serão aceites a concurso as imagens:
que façam parte do corpo do e‐mail;
que incluam assinaturas, marcas de água ou molduras.
– Legendar cada ficheiro com primeiro e último nome, seguido de traço e número da imagem.
Exemplo: JoséSilva_01; JoséSilva_02; JoséSilva_03
– Usar apenas carateres alfa‐numéricos (não utilizar: .:’”/?}{()[ ]+‐=*&^ %$#@!.).
– Após o envio, cada participante irá receber um e‐mail de confirmação da sua submissão.
– A organização não se responsabiliza por eventuais sobrecargas do sistema informático que serve
de plataforma ao concurso
– As submissões não serão devolvidas. Apenas os trabalhos vencedores selecionados serão
guardados para propósitos de divulgação.
– O PPP 2021 não é responsável por qualquer falha e/ou perda da candidatura.

5. COMISSÃO ORGANIZADORA
– A comissão organizadora é composta por 5 elementos – Adelino Marques, António Martins
Teixeira, Augusto Lemos, João Lafuente e Rui Apolinário ‐ que fará a seleção dos trabalhos para a
exposição.
– Da decisão da comissão organizadora não haverá apelo.

6. USO DAS IMAGENS
– Todos os direitos das imagens pertencem aos participantes. Qualquer imagem utilizada pelo PPP
2021 será identificada com os respetivos créditos autorais. O uso da mesma pode ser incluído em
publicações e/ou divulgação.
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7. EXPOSIÇÃO
A exposição da Porto Pinhole Photography, integrará o MIP ‐ Mês da Imagem do Porto, e será
constituída por fotografias impressas e emolduradas. Uma projeção com fotografias selecionadas
fará parte integrante da mostra que inaugurará em data a definir na galeria MIRA FORUM.
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