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As joalheiras Alice Floriano (Galeria Alice Floriano), Nina Lima (Estúdio
Escambo) e Nicole Uurbanus se uniram para conhecer e estimular a produção da
joalheria contemporânea nacional, com a intenção de difundir e divulgar esta
disciplina dentro do território brasileiro, dando espaço para novos talentos
(estudantes de joalheria) e profissionais da área.
Desde a edição anterior artistas de todas as nacionalidades também são bemvindos.
O prazo para inscrição será de 3 de março de 2022 até 29 de maio de 2022.
Serão aceitos apenas trabalhos de joalheria que se relacionem com o corpo.
São quatro categorias:
NACIONAL (apenas para brasileiros residentes no Brasil)
(1)Estudante
(2)profissional.
e INTERNACIONAL
(3)Estudante
(4)profissional.

Os vencedores serão anunciados dia 10 de junho de 2022 pelas mídias
sociais da Galeria Alice Floriano e do Estúdio Escambo.

2-PRÊMIOS
-1o LUGAR PROFISSIONAL (Nacional e Internacional)
a)Exposição individual que deverá realizar-se em até um ano após a
divulgação dos vencedores na Galeria Alice Floriano.
b)Participação na Sieraad Art Fair 2023, em Amsterdam (não estão inclusas
despesas de viagem ou transporte das peças)
c)Exposição coletiva dos 12 premiados na Galeria Alice Floriano.
d)Catálogo impresso da exposição coletiva dos 12 vencedores
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-2o LUGAR PROFISSIONAL (Nacional e Internacional)
a)Exposição coletiva dos 12 premiados na Galeria Alice Floriano.
b)Catálogo impresso da exposição coletiva dos 12 vencedores.
c)Livre acesso ao Clube Galeria Alice Floriano durante um ano.
-3o LUGAR PROFISSIONAL (Nacional e Internacional)
a)Exposição coletiva dos 12 premiados na Galeria Alice Floriano.
b)Catálogo impresso da exposição coletiva dos 12 vencedores.
-1o LUGAR ESTUDANTE (Nacional)
a)Livros de joalheria da editora Arnoldsche no valor de 200 euros.
b)Participação no curso de arte contemporânea do Estúdio Escambo
com Danilo Oliveira.
c)Workshop de esmaltação em metais no Atelier Mourão
d)Exposição coletiva dos 12 premiados na Galeria Alice Floriano.
e)Catálogo impresso da exposição coletiva dos 12 vencedores.
f)Livre acesso ao Clube Galeria Alice Floriano durante um ano.
-1o LUGAR ESTUDANTE (Internacional).
a)Workshop “Material Song” (ministrado por Peter Vermandere) oferecido pela
Hochschule Trier /Trier University of Applied Sciences, Dept. of Gemstones and
Jewellery em Idar-Oberstein, Alemanha.
*Este prêmio não inclui despesas com passagem, estadia e materiais
b)Exposição coletiva dos 12 premiados na Galeria Alice Floriano.
c)Catálogo impresso da exposição coletiva dos 12 vencedores.
-2o LUGAR ESTUDANTE (Nacional e Internacional)
a)Exposição coletiva dos 12 premiados na Galeria Alice Floriano.
b)Catálogo impresso da exposição coletiva dos 12 vencedores.
-3o LUGAR ESTUDANTE (Nacional e Internacional)
a)Exposição coletiva dos 12 premiados na Galeria Alice Floriano.
b)Catálogo impresso da exposição coletiva dos 12 vencedores.

*Possíveis prêmios extras serão divulgados após os resultados dos
vencedores.
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2. SUBMISSÃO DOS TRABALHOS
Poderão inscrever-se joalheiros e estudantes de joalheria que produzam
joias contemporâneas.
Marcas de joalheria não serão aceitas, apenas artistas /estudantes individuais.
Deverão apresentar uma série de cinco peças, com tipologia e tema livres que
sejam inéditas ou tenham sido produzidas nos últimos 2 anos
(As joias devem fazer parte de um mesmo projeto, com unidade e
coerência em relação ao statement)
A avaliação será feita de acordo com o formulário e fotos.
Posteriormente deverão enviar as peças apenas os vencedores.
As peças devem estar finalizadas, não aceitaremos amostras.
Serão avaliados somente os trabalhos que estiverem dentro dos critérios
estabelecidos, com o formulário devidamente preenchido e completo e
todo o material solicitado enviado.
Inscrições através do link https://www.alicefloriano.com/open
Outras formas de inscrição não serão consideradas.

3. PRAZO DE INSCRIÇÃO /DEADLINE
Serão aceitas somente inscrições feitas até à meia noite (horário do Brasil) do
dia 29 de maio de 2022.
Inscrições efetuadas após este horário serão automaticamente
desclassificadas.
É permitida apenas uma inscrição por pessoa, em uma das categorias.
4. VALOR DA INSCRIÇÃO:
O pagamento da inscrição deve ser feito no ato da inscrição, e o
comprovante deve ir anexado junto ao formulário no campo específico
para tal.
NACIONAL | BRASIL
a)ESTUDANTES - R$25,00
b)PROFISSIONAIS -R$50,00
INTERNACIONAL
a)ESTUDANTES - U$15
b)PROFISSIONAIS - U$30
Pagamentos Nacionais e Internacionais devem ser feitos através do formulário
no site
https://www.alicefloriano.com/open
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5-CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO
O joalheiro deve apresentar uma série de 5 peças de trabalhos originais, com
tipologia e temas livres.
Cópias serão automaticamente desclassificadas.
Deverão ser enviados:
a-Nome do artista, país de origem, data de nascimento, e.mail, telefone e
endereço.
b-Breve biografia (máximo 1500 caracteres, em PORTUGUÊS E
INGLÊS)
c.Statement (máximo 1500 caracteres, em PORTUGUÊS E
INGLÊS)
d.Todos os trabalhos devem conter as seguintes informações:
- Título da série e de cada uma das peças
- Materiais (em PORTUGUÊS E INGLÊS)
- Técnica (em PORTUGUÊS E INGLÊS)
- Dimensões (comprimento x largura x altura (c x l x a)
- Fotos das peças, 1 frente e 1 verso em fundo branco, em jpg com tamanho de
até 2 Mb por imagem.
*E até uma foto adicional de cada peça, que pode ser de um detalhe ou foto no
corpo.
Estas são opcionais, e serão consideradas complementares.
Lembramos que quanto melhor a qualidade das fotos e detalhamento,
melhor será a análise e compreensão dos trabalhos.
6.SELEÇÃO
Os artistas serão avaliados a partir dos critérios de:
originalidade, coerência com o tema escolhido pelo artista, statement e
técnica.
Os 12 vencedores serão anunciados, pelas mídias sociais e site da Galeria
Alice Floriano e Estúdio Escambo
Data de divulgação dos vencedores: 10 de junho de 2022
O juri será composto por:
Lisa Walker
Theo Smeets
Astrid Berens
Nina Lima
Laura Cattani
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7-ENVIO DAS PEÇAS
O envio e retorno das peças é de responsabilidade dos vencedores,
ficando assim isenta a organização deste concurso de quaisquer despesas
que envolvam o transporte dos trabalhos e taxas alfandegárias que possam vir a
surgir, tanto da categoria nacional como internacional.
Os vencedores devem se comprometer com o envio das peças.
8- Os premiados serão comunicados através de e.mail oficial, com
instruções acerca do procedimento de envio das peças (apenas os
premiados deverão enviar as peças quando solicitado).
9-Os vencedores deverão enviar fotos dos trabalhos em alta resolução via
wetransfer para fiojoalheriacontemporanea@gmail.com .
Após a divulgação dos resultados, entraremos em contato para esclarecer
quaisquer dúvidas.

*Apenas os trabalhos vencedores serão divulgados.
**A organização garante a confidencialidade das informações aqui prestadas.
***Deverão ser enviados para a exposição os trabalhos selecionados pelo juri, que
não poderão ser alterados nem substituídos por outros.
****A organização se isenta da responsabilidade de quaisquer alterações que
possam vir a ocorrer nos eventos relacionados aos prêmios devido à questões
maiores, como pandemia, etc.
*****É muito importante que os participantes mantenham seus emails
atualizados e que verifiquem a caixa de spam. Não serão aceitos os
trabalhos que chegarem após a data indicada.

PARA MAIORES INFORMAÇÕES, ENVIE UM E-MAIL PARA
FIOJOALHERIACONTEMPORÂNEA@GMAIL.COM

