
LISBOA MEETING POINT 2022

O Portfolio Review está aberto a candidatos de todo o mundo e é uma excelente
oportunidade para fotógrafos, quer emergentes quer com carreira firmada, para
apresentarem os seus projetos a um grupo exclusivo de especialistas na área de fotografia,
nomeadamente, curadores e diretores de museus, centros de fotografia e festivais.

O evento será online através da plataforma ZOOM e é limitado a 48 participantes.
Decorrerá nos dias 20,22, 27,28 de setembro.

LER ATENTAMENTE AS REGRAS DE PARTICIPAÇÃO

Como participar

● Inscrições em www.picter.com até 31 de Maio;
● Preencher todos os campos do boletim de inscrição;
● Carregar 10 fotografias,  formato jpg (1280px no lado maior; máximo de 1 Mb);
● Não há restrições de técnica, tema ou ano de execução das imagens;
● Aconselhamos que as fotografias sejam todas da mesma série;
● Será necessário efetuar o pagamento da pré-inscrição, no valor de €10, não

reembolsáveis, independentemente das circunstâncias individuais de cada
participante;

● Os participantes são responsáveis pelos direitos de autor das obras apresentadas;
● Ao vencedor, a organização do IMAGO LISBOA Photo Festival, assumirá a produção

e custos de impressão do projecto vencedor, a apresentar em exposição na 4.ª
edição do IMAGO LISBOA Photo Festival, em 2023.

1.ª Fase
As inscrições terminam a 31 de Maio.
Um júri fará a seleção dos 48 candidatos que passam à 2ª fase do portfolio review.
Os resultados serão comunicados até 15 de Junho.

2.ª Fase
Os selecionados terão de efetuar a inscrição/participação através do pagamento de €140,
até 30 de Junho.

Visionamento de portfolios
Cada apresentação terá a duração total de 20 minutos, realizada em grupo, em que cada
participante dispõe de 10 minutos, perante todos os reviewers. Posteriormente terá
oportunidade de ter uma conversa individual com duração de 10 minutos, com cada um
dos 6 reviewers.

A apresentação dos portfolios em grupo será realizada em inglês, sendo que a conversa
individual dependerá das competências linguísticas de cada um dos reviewers.



Calendário Portfolio Review online
Grupo 1 - 20 de Setembro, das 09h00 às 13h
Grupo 2 - 20 de Setembro, das 14h30 às 18h30

Grupo 3 - 22 de Setembro, das 09h00 às 13h
Grupo 4 - 22 de Setembro, das 14h30 às 18h30

Grupo 5 - 27 de Setembro, das 09h00 às 13h
Grupo 6 - 27 de Setembro, das 14h30 às 18h30

Grupo 7 - 29 de Setembro, das 09h00 às 13h
Grupo 8 - 29 de Setembro, das 14h30 às 18h30

Serão realizadas 8 sessões com 6 participantes cada, sendo que as apresentações serão
realizadas, de forma contínua para cada participante, concentrando-se apenas num dos
períodos – manhã ou tarde – de cada um dos 4 dias.

Os grupos que integram cada participante serão comunicados até 5 de Setembro.

Reviewers confirmados para a edição 2022 do LISBOA MEETING POINT:

Anna Tellgren (Curadora de Fotografia, no Moderna Museet, Suécia)
Elina Heikka (Directora The Finnish Museum of Photography, Finlândia)
Giovana Calvenzi (Curadora, no Museo di Fotografia Contemporanea, Itália)
Moritz Neumuller (Curador e Professor, Austria/Espanha)
Paulo Catrica (Fotógrafo, Investigador e Professor, Portugal)
Tina Shelhorn (Curadora, no Tbilisi Photo Festival, Georgia)

A inscrição inclui:

● Encontro individual com os 6 reviewers;
● Dia 15 de Setembro: sessão de esclarecimento com objectivo de clarificar os

procedimentos das apresentações. Terá à escolha o período da manhã às 10h30 ou
da tarde às 15h30);

● Uma exposição no IMAGO LISBOA Photo Festival em 2023.

A partir do 16 de Outubro será anunciado o vencedor e os 20 melhores portfolios, no
nosso site: www.imagolisboa.pt

Qualquer questão omissa neste regulamento será decidida pela organização.

http://www.imagolisboa.pt

