
A Galeria Belvedere promove um concurso anual de arte contemporânea com 
tema  variável  a  cada  ano,  voltado  a  todos  os  artistas  brasileiros  que  se 
confrontam com a  linguagem contemporânea,  nas  modalidades  de  pintura, 
escultura, fotografia, digital-art e vídeo. 

A primeira edição se concluiu no més de maio 2010, mais de 1800 pessoas 
de 106 cidades do Brasil, de Manaus a Porto Alegre, visitaram o edital no site 
da galeria, 75 foram os inscritos confirmados, de 8 estados brasileiros mais o 
E.U.A. 25 artistas foram selecionados para exposição na galeria Belvedere. A 
vencedora foi Khaori Wakamatsu, de Mogi das Cruzes, SP, recebeu o troféu das 
mãos da grande atriz Maria Della Costa. A jovem pintora foi em Florença Itália 
no mês de setembro 2010, recebida pelo representante do setor “Cultura della 
Provincia di Firenze”, dott. Sandro Belisario. Khaori abre agora sua xposição 
individual na galeria Belvedere.

A  segunda  edição  2011  tem  como  tema   “a  força  da  diversidade”.  A 
diversidade é um tema muito debatido na cultura contemporânea, o dialogo 
entre “local” e “global” procura uma explosão de novas poéticas cada vez mais 
corajosas,  com o risco sempre presente da cair  no vórtice do ridículo e do 
cativo gosto. Mas a diversidade está se tornando um bem cada vez mais raro, 
pois a globalização e a difusão das notícias nos assemelham mais e mais. Afinal 
a  diversidade  é  mais  geográfica?  Racial?  Cultural?  Geracional?  Econômica? 
Sexual? Essa é a pergunta que o segundo prêmio Belvedere Paraty lança no ar.

EDITAL
 1 Objetivos:

Promover as linguagens da arte contemporânea nas modalidades de pintura, 
escultura, fotografia, vídeo e digital-art; descobrir novos talentos no circuito 
brasileiros com um projeto de alcance internacional.

 2 Participação:
Aberto para artistas em atividade no Brasil, tanto brasileiros como estrangeiros 
residentes no País, sem limitação de faixa etária, sendo que os jovens menores de 30 
anos pagarão metade do valor da inscrição

 3 Suportes
Serão aceitas obras inéditas, nunca expostas previamente, pertinentes ao tema, nas 



seguintes modalidades e formatos :
-pintura: técnica livre (incluso mosaico, colagem, etc.), dimensão máxima 100x100cm
-fotografia: p&b ou cor, dimensão máxima 100x100cm
-digital-art, impressão de dimensão máxima 100x100cm
-escultura, livre escolha de material com dimensão máxima 100x100x100cm
-vídeo, duração máxima 10minutos.

 4 Inscrição:
 4.1 Preencher a ficha disponível no do site www.belvedereparaty.com
 4.2 Depositar o custo de inscrição de R$100,00 (cem reais) na conta bancaria 

da Galeria (Banco do Brasil agencia 2406-6 conta17028-3, Belvedere 
design e restauração Ltda. CNPJ-10268138/0001-20).
Para artistas menores de 30 anos - completos até 30/04/2011 – a 
inscrição é de R$50,00 (cinquenta reais)

 4.3 Enviar através do email premio@belvedereparaty.com  a ficha de inscrição
preenchida e o comprovante de pagamento da taxa de inscrição. O artista 
receberá um email confirmando sua participação.

 5 Condições de participação:
 5.1 primeira etapa 
Enviar, via internet, os materiais abaixo: 

 5.1.1 Imagem – 3 no máximo – da obra inscrita, com vista geral e detalhes, 
em arquivo .JPEG, com tamanho igual ou inferior a 1024 x 768 pixels. 
Para  os  trabalhos  em  vídeo,  postar  na  internet  e  enviar  link  de  
visualização;

 5.1.2 Ficha  técnica  do  trabalho,  com  título,  ano,  dimensão  e  técnica  
utilizada, bem como um pequeno texto descritivo sobre a obra (máximo 
20 linhas)

 5.1.3 Curriculum Vitae do artista (máximo 30 linhas).  

(Cada concorrente pode enviar a proposta de uma única obra para 
cada inscrição.) 

 5.2 segunda etapa
 5.2.1 Uma Comissão Julgadora, convidada pelo evento, composta por 

nomes expoentes do Circuito Cultural Contemporâneo Brasileiro 
selecionará um mínimo de 30 trabalhos que farão parte da etapa de 
premiação. Essas obras serão expostas em uma mostra coletiva em 
Paraty, durante o CONTEMPORÂNEA ART PARATY – Festival de 
Artes Visuais, edição 2011.

 5.2.2 As obras selecionadas deverão ser enviadas à Galeria Belvedere – Rua 
Marechal Deodoro, 340 – CEP 23970-00 – Paraty, RJ – no prazo do 
cronograma abaixo, em condições finais de exposição.

 
 6 Prêmio

O vencedor da etapa final do Prêmio Belvedere-Paraty 2011 será premiado com 
uma viagem a Florença, Itália (passagem aérea e hospedagem para 10 dias, para 
duas pessoas), e terá agendada uma exposição individual na próxima edição do 
Prêmio Belvedere Paraty Arte Contemporânea.

 7 Critérios de avaliação
 7.1 contemporaneidade da linguagem-
 7.2 originalidade da obra-

http://www.belvedereparaty.com/


 7.3 impacto comunicacional e visual-

 8 Comissão Julgadora
• Emanoel Araújo (artista, Diretor do Museu Afro Brasil de SP) 
• Francesca Sorace (curadora da editora de livros de arte Charta, Milão-Nova Iorque)
• Éder Chiodetto (fotografo e curador de fotografia no Mam SP)
• Monica Filgueira, (galerista SP)
• Liege M. Gonzales, (editora da revista DAS artes, RJ)
• Márcio Franco (artista, curador da Casa da Cultura de Paraty)
• Cesare Pergola (arquiteto-artista, diretor da Galeria Belvedere em Paraty)

(No caso de um membro do júri estar impossibilitado de participar das reuniões, será 
substituído por uma personalidade escolhida pelos curadores do premio)

 9 Cronograma
25 maio 2011 abertura das inscrições-
10 julho-  término da inscrição e entrega de material (via internet)-
15 julho-   divulgação da lista dos selecionados para a exposição-
25 julho-   término de recebimento das obras para exposição-
30 julho-   anúncio do vencedor-

 10 Disposições gerais
 10.1 A decisão da Comissão é soberana e irrevogável, não cabendo recursos.
 10.2 As obras escolhidas para a segunda etapa serão enviadas e retiradas 

por conta dos artistas. A galeria se responsabiliza pelas obras a partir do 
momento em que as mesmas se encontrarem sob sua guarda até o final do 
período expositivo.

 10.3 O artista é responsável pela autoria e originalidade da obra apresentada.
 10.4 A participação no concurso implica no conhecimento e aceitação deste 

regulamento.

Em caso de duvida, entrar em contato com a Coordenação do Prêmio:
Cesare Pergola, telefone (24)3371-4101, email  premio@belvedereparaty.com

Paraty, maio 2011

mailto:premio2010@belvedereparaty.com

