Última oportunidade para se inscrever no Sony World Photography
Awards 2017, maior concurso fotográfico do mundo






Novas imagens estão disponíveis para publicação via www.worldphoto.org/press
A inscrição para os prêmios é gratuita via www.worldphoto.org
As inscrições para os concursos Open e Youth encerram-se em 5 de janeiro de 2017
As inscrições para o concurso Professional encerram-se em 10 de janeiro de 2017
Jurados dos concursos Professional e Open oferecem suas principais dicas

“Quero ser surpreendido por um retrato ou imagem que provoque imediatamente uma
emoção, não pela semelhança com um retrato famoso ou replica do estilo de outro
fotógrafo ”. Russ O'Connell, jurado do concurso Professional
6 de dezembro de 2016: faltando apenas um mês para o encerramento das inscrições da 10ª edição,
o Sony World Photography Awards 2017 abre novas inscrições para o seu concurso Open e pedirá
aos seus jurados que compartilhem seus conselhos aos fotógrafos de todo o mundo que se
inscreverem para os concursos Professional, Open, Youth e também para os National Awards.
O Sony World Photography Awards, criado pela World Photography Organisation, é o maior
concurso de fotografia do mundo. A edição 2016 recebeu um número recorde de 230.103 imagens
de 186 países. O fotojornalista iraniano Asghar Khamseh foi nomeado Fotógrafo do Ano, Kei
Nomiyama, do Japão, foi nomeado Fotógrafo Open do Ano, além do brasileiro Alexandre Meneghini
que venceu na categoria “People”.
Todas as inscrições para o Sony World Photography Awards são gratuitas através do site
www.worldphoto.org. Os prazos para cada concurso são:





5 de janeiro de 2017 - Concurso Open – premia as melhores imagens únicas em 10 categorias;
5 de janeiro de 2017 - Concurso Youth – melhor imagem única que represente um briefing
específico, feita por qualquer fotógrafo de 12 a 19 anos de idade;
5 de janeiro de 2017 - National Awards – a busca da melhor imagem única dentre mais de 60
países inscritos no concurso Open;
10 de janeiro de 2017 - Concurso Professional – 10 categorias avaliadas em um conjunto de
trabalhos.

Os vencedores serão anunciados em uma cerimônia de premiação em Londres no dia 20 de abril de
2017. Entre os prêmios estão os mais recentes equipamentos de imagem digital da Sony, a inclusão
no livro dos premiados de 2017, mais prêmios em dinheiro de US$ 25.000 para o vencedor geral do
Professional e US$ 5.000 para o vencedor geral do Open.
Todas as imagens premiadas e pré-selecionadas também serão exibidas como parte da Sony World
Photography Awards Exhibition 2017 na Somerset House, em Londres, de 21 de abril a 7 de maio de
2017. A exposição também contará com uma curadoria especial dos trabalhos da premiação de 2017
realizada pelo vencedor do prêmio de Excepcional Contribuição para a Fotografia.

Principais dicas dos jurados
Os painéis de jurados dos prêmios são compostos pelos especialistas do setor que oferecem, a
seguir, conselhos para aqueles que se inscreverem em qualquer dos concursos de 2017:
Russ O'Connell, Editor de Imagens da The Sunday Times Magazine (Reino Unido)
Jurado do concurso Professional de 2017
 Conheça seus concorrentes nacionais e internacionais; tente escolher algo que realmente se
destaque, mas que seja relevante no mercado saturado de hoje;
 Pense comercialmente – o que pode ser especial para você pessoalmente, pode ser perdido
ou mal compreendido pelo espectador;
 Esteja atento às imagens clichê.
Françoise Callier, Diretora de Programas da Angkor Photo Festival & Workshops (França)
Jurada do concurso Professional de 2017
 Apresentar fotos tecnicamente boas é uma obrigação;
 Não imite os vencedores de concursos anteriores;
 Uma boa narrativa é importante para mim. Gosto de olhar para as fotografias e
compreender o que me dizem, sem ter que ler a descrição delas. Quero que as fotos falem
por si mesmas.
Damien Demolder, Fotógrafo e Jornalista (Reino Unido)
Presidente do Júri dos concursos Open e Youth de 2017
 Tente não fotografar imagens que já foram feitas muitas vezes, ou que apenas copiem e
imitem outras;
 Sua vida e sua experiência são diferentes das de todos os outros, então use sua
individualidade.

Para as demandas da imprensa, entre em contato com Press Department, World Photography
Organisation: + 44 (0) 20 7886 3043 ou 3049 / press@worldphoto.org
Notas para as Editorias
Todas as inscrições para o Sony World Photography Awards estão disponíveis gratuitamente em
www.worldphoto.org. Visite o site para as regras e condições para as inscrições.
Cronograma






17 de janeiro de 2017 – Anúncio da premiação de Excepcional Contribuição para a
Fotografia;
28 de fevereiro de 2017 – Anúncio dos pré-selecionados para os concursos Professional,
Open, Youth e Student Focus;
28 de março de 2017 – Anúncio dos vencedores dos concursos Open, Youth e National
Award ;
20 de abril de 2017 – Anúncio dos vencedores de Fotógrafo do Ano + os vencedores das
categorias Professional e vencedores dos concursos Open, Youth e Student em uma
cerimônia a ser realizada em Londres;
21 de abril a 7 de maio de 2017 – Exposição do Sony World Photography Awards na
Somerset House em Londres.

Sobre World Photography Organisation
A World Photography Organisation é uma plataforma global para iniciativas de fotografia.
Trabalhamos em até 180 países, e o nosso objetivo é elevar o nível das conversas sobre fotografia,
comemorando as melhores imagens e fotógrafos do planeta. Nos orgulhamos de construir relações
duradouras com fotógrafos individuais e com nossos parceiros líderes do setor em todo o mundo.
Organizamos um portfólio anual de eventos, entre os quais estão o Sony World Photography Awards
(o maior concurso de fotografia do mundo, que comemora o seu 10º aniversário em 2017), diversos
encontros/palestras locais ao longo do ano e também as PHOTOFAIRS, Feiras Internacionais de Arte
Dedicadas à Fotografia, com destinos em Xangai e São Francisco.
Sobre Sony Corporation
A Sony Corporation é fabricante líder de produtos de áudio, vídeo, imagem, jogo, comunicações,
dispositivos essenciais e de tecnologia da informação para os mercados consumidor e profissional.
Com suas empresas de música, imagens, entretenimento de computador e online, a Sony está
especialmente posicionada para ser a principal empresa de eletrônicos e entretenimento do mundo.
A Sony registrou vendas anuais consolidadas de aproximadamente US$ 72 bilhões no ano fiscal
encerrado em 31 de março de 2016. Visite o site da Sony Global: http://www.sony.net/

