REGRAS DO CONCURSO —Versão em português
O Instituto da Paisagem da Universidad Católica de Córdoba (Argentina),
juntamente com a Iniciativa Latino-Americana da Paisagem (LALI) —no
marco do mês mundial da arquitetura paisagística (declaração da IFLA,
2006) — reúne profissionais ou amadores das artes visuais, ilustração ou
design em todos os seus campos, para participar do concurso artístico A
PAISAGEM ATRAVÉS DA MINHA JANELA.
Nesta circunstância de pandêmica pela qual o mundo está passando,
propõe-se refletir sobre “a paisagem nos tempos do coronavírus” (COVID19), através de imagens que nos permitem manifestar a situação pela qual
estamos passando. O objetivo é proporcionar um espaço para expressar e
compartilhar nossas paisagens da condição de isolamento (físico, mental,
emocional), no quadro dessa crise global de saúde, em conexão com o
ambiente em que cada pessoa vive da perspectiva da paisagem e com uma
projeção ambiental.
Quem? Pessoas maiores de idade e de qualquer nacionalidade podem participar.
Individualmente e com no máximo 2 propostas (enviadas separadamente)
Como? Os trabalhos serão apresentados em imagens digitais de 1000 x 1000 pixels, com
resolução de 150dpi. As técnicas de elaboração são múltiplas e o formato do suporte deve ser
quadrado (embora a representação não ocupe necessariamente todo o suporte). Cada
proposta deve ser acompanhada de um texto breve discutindo o trabalho, com no máximo
150 palavras (o não cumprimento de qualquer uma das condições estabelecidas impedirá a
participação no concurso).
Onde? Os trabalhos e o texto devem ser enviados através do seguinte link:
https://forms.gle/KbL7rhUY3Ma4EgMs8 Nome completo do autor, cidade e país de residência
devem ser incluídos. Simultaneamente, a imagem e o texto devem ser publicados no seu
perfil de rede Instagram e/ou Facebook, incluindo: @institutodelpaisajeucc y @laliniciativa e
inclua o #xmaspaisaje (o não cumprimento de qualquer uma das condições estabelecidas
impedirá a participação no concurso).
Quando? Você pode participar durante todo o mês de abril de 2020, até as 23:00 de 30 de
abril, horário da Argentina).
Resultados
Um grupo de profissionais especializados atuará como júri e selecionará até 50 trabalhos, até
10 finalistas e 3 vencedores do número total de solicitações que atendem às diretrizes
estabelecidas. É contemplada a possibilidade de o júri estabelecer menções especiais para os
trabalhos selecionados. Os resultados serão anunciados durante o mês de maio de 2020 e a
decisão do júri será final. Cada participante e finalista selecionado receberá um certificado
digital por sua participação e distinção no âmbito deste concurso (nenhum tipo de
remuneração financeira ou material será concedido). Los 50 trabajos seleccionados serán
incluidos en la edición de un libro digital, editado por el Instituto del Paisaje junto a la
Iniciativa Latinoamericana del Paisaje. A mera participação no concurso concede autorização
às entidades organizadoras para a difusão, em diversos meios e suportes, dos trabalhos
propostos e a respectiva identidade dos autores.
Coordenação geral: Martha Fajardo (diretora executiva LALI) / Lucas Períes (diretor IP-UCC)
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