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#PPV - 8ª edição do Prêmio Nacional de Fotografia Pierre Verger registra mais
de 790 propostas inscritas
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Com 794 propostas inscritas, a 8ª edição do Prêmio Nacional de Fotografia Pierre Verger,
realizado pela Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb/SecultBA) através da Coordenação
de Artes Visuais, segue agora para a fase de habilitação. A categoria 3 - Livre temática e técnica,
que busca um ensaio fotográfico documental de forma livre, recebeu 384 propostas inscritas, tendo
o maior número de inscrições do edital. Já a categoria 1 - Ancestralidade e Representação, que
espera ensaios que abordem a etnofotografia enquanto possibilidade de registro e interpretação
dos aspectos relacionais, familiares, sociais, no Brasil, registrou 271 inscrições. A categoria 2 Questões Históricas teve 140 inscrições para propostas que incentivem a criação de projetos que
dialoguem com o momento histórico contemporâneo do país.
A Comissão de Seleção que vai analisar e selecionar as propostas que passam para a fase final
do prêmio é formada pela escritora, curadora independente e pesquisadora, Diane Lima; Eder
Chiodetto, mestre em comunicação, jornalista e editor; Marcela Bonfim, fotógrafa formada em
Ciências Econômicas, especialista em Direitos Humanos; Célia Aguiar, fotógrafa e artista visual,
que integra a Coordenação de Artes Visuais da Funceb e Eriel Araújo, selecionado na categoria
Trabalhos de Inovação e Experimentação na 7ª edição do Prêmio com o projeto “Civilidade”.
A relação das pessoas efetivamente inscritas será publicada no site da Funceb, em até quinze
dias úteis, a contar de hoje (26.07). Caberá recurso do resultado da habilitação, quanto a erros
formais e de procedimento, no prazo de até cinco dias úteis a partir da sua publicação. Os recursos
deverão ser encaminhados via endereço eletrônico , conforme modelo que integra o Anexo III do
edital.
Premiação
Três participantes receberão um prêmio no valor de R$ 30 mil, um quarto participante com a
prerrogativa de ser baiano, ou se estrangeiro residente legalmente por mais de dois anos na Bahia,
será premiado com uma residência artística em parceria com o Instituto Sacatar, além do valor de
R$ 10 mil. Os ensaios fotográficos devem ser inéditos (podem já ter sido expostos), mas não
podem ter sido premiados no Brasil ou no exterior.
Já para a exposição coletiva (física e virtual) e do catálogo do 8º Prêmio Nacional de Fotografia
Pierre Verger serão selecionados 15 ensaios fotográficos, sendo quatro oriundos das premiações e
os demais (11) indicados pela comissão de seleção. Cada um destes 11 selecionados receberá
uma ajuda de custo de R$ 2.500.
A exposição física acontecerá no Palacete das Artes de 04 de novembro de 2021 (nascimento de
Pierre Verger) a 30 de janeiro de 2022 e estará aberta para visitação pública, com entrada gratuita
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e sujeita aos protocolos sanitários decorrentes da pandemia. A expo virtual também estará
disponível no mesmo período, no site da Funceb. Nesta 8ª edição, será lançada a Coleção Prêmio
Nacional de Fotografia Pierre Verger, que será composta por doações de fotografias por parte dos
selecionados para o acervo da Funceb. Fruto de parceria entre a Funceb e a Aliança Francesa, os
premiados também receberão bolsas de estudo nos cursos de Francês oferecidos pela Aliança.
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