
 

 

   

VOTAÇÃO ABERTA PARA O PRÊMIO DO JÚRI POPULAR DO 

“PRIX PHOTO ALIANÇA FRANCESA” 

 
Em sua 10ª edição o “Prix Photo Aliança Francesa”, concurso nacional de fotografia conta com 

mais de 600 portfólios inscritos e dará início a votação do Prêmio Popular. Os portfólios aptos 

a concorrer ao Prêmio Popular, de acordo com as regras estabelecidas no regulamento, serão 

disponibilizados em uma Galeria Virtual e abertos a votação do público no site 

www.prixphotoaf.com.br, entre os dias 16 de abril e 11 de maio de 2021. 

 

O portfólio contemplado pelo voto popular receberá como prêmio uma bolsa de estudos de 

um semestre em curso de francês de uma das 34 unidades da Aliança Francesa no Brasil, no 

valor de R$ 3.000,00. O júri oficial irá selecionar os premiados que receberão uma viagem com 

acompanhante para Paris com bilhetes Air France, para o 1º lugar, e um fim de semana para 

duas pessoas no Santa Teresa Hotel RJ MGallery para o 2º lugar. 

 

 

Foto: “Terra d'água”, do fotógrafo Benoît Fournier  

 

http://www.prixphotoaf.com.br/


 

 

   

Sob o tema “Reflexos”, proposto nesta 10ª edição do Prix Photo Aliança Francesa, o importante 

concurso nacional de fotografia da Aliança Francesa conquistou mais de 600 inscrições e dará 

início a votação do Prêmio Popular, com os portfólios selecionados pela Comissão Organizadora 

e de acordo com as regras estabelecidas no regulamento oficial do concurso. Os portfólios 

selecionados serão disponibilizados e abertos a votação do público no site 

www.prixphotoaf.com.br entre os dias 16 de abril e 11 de maio, em uma Galeria Virtual. 

 

O prêmio júri popular é realizado de forma exclusivamente eletrônica e será outorgado pelos 

usuários da internet que acessarem o site e que, a partir da Galeria, poderão votar em um ou 

mais portfólios (série de fotografias) favoritos. O autor do portfólio mais votado receberá como 

prêmio uma bolsa de estudos de um semestre em curso de francês na unidade da Aliança 

Francesa mais próxima à residência do contemplado e no valor de R$ 3.000,00, entregue por 

meio de carta de compromisso em até 30 dias da data de apuração, sendo o prazo de fruição do 

contemplado de 180 dias. O prêmio é de uso restrito ao contemplado, não sendo autorizada a 

transferência de bolsa para terceiros.  O resultado do concurso é no dia 12 de maio de 2021, no 

site oficial quando serão divulgados os dois contemplados do 1º e 2º lugar escolhidos pelo júri 

oficial e o contemplado do prêmio júri popular, do concurso. 

 

O Prix Photo Aliança Francesa é aberto a fotógrafos profissionais e amadores, e busca valorizar 

propostas artísticas originais, experimentais, sejam abstratas ou documentais, e que possam 

oferecer um olhar diferenciado sobre as temáticas atuais propostas pelo concurso e que 

representam um eco das grandes questões de nosso tempo.  

 

Nessa décima edição do Prix Photo Aliança Francesa, o tema Reflexos propõe uma 

reinterpretação da essência da fotografia diante das transformações do mundo contemporâneo 

e dos desafios atuais.  O reflexo se encontra nas bases da fotografia, desde sua invenção no 

século XIX: nos primeiros experimentos, para se produzir uma foto era necessário captar o 

reflexo da luz sob uma superfície. Apesar das muitas mudanças desse dispositivo até o 

surgimento das câmeras digitais e smartphones, a fotografia continua sendo feita de reflexos: 

reflexos das novas vivências e subjetividades, reflexos de uma sociedade transformada pelas 

tecnologias, reflexos das novas práticas artísticas e suas infinitas possibilidades. Mesmo nesse 

momento de crise mundial, a fotografia continua sendo uma das principais ferramentas para 

retratar e denunciar os reflexos da pandemia nas relações humanas.  

 

http://www.prixphotoaf.com.br/


 

 

   

Realizado pela rede das Alianças Francesas do Brasil, em parceria com a Air France e o Hotel 

Santa Teresa, o Prix Photo Aliança Francesa irá premiar o 1° lugar com uma viagem com 

acompanhante para Paris com bilhetes Air France. O 2° lugar recebe um fim de semana para 

duas pessoas no Santa Teresa Hotel RJ MGallery e o vencedor do prêmio do júri popular ganha 

uma bolsa de um semestre na Aliança Francesa. O concurso conta com apoio cultural do Foto 

Rio, um dos mais importantes festivais de fotografia da América do Sul, do Festival PhotoClimat, 

da revista francesa Halogénure, a rede francesa de locais de exibição Réseau Diagonal. 

No júri farão parte Benoit Capponi, fotógrafo, fundador e membro do conselho da Revista 

Francesa Halogénure, voltada para a fotografia analógica e processos experimentais; Erika 

Negrel, secretária geral do Réseau Diagonal, rede que reúne locais de exibição, prática e 

produção fotográfica na França; a fotógrafa Erika Tambke, que integra a equipe de coordenação 

do FotoRio 2020 e coordena a Semana de Ocupação Visual/FotoRio desde 2019; Eugênio Sávio 

- professor de fotografia e fotojornalismo, fotógrafo na área editorial e organizador do Festival 

de Fotografia de Tiradentes; João Kulcsár – professor, autor e curador de exposições 

fotográficas; Marina Alves - fotógrafa e cientista social, professora de fotografia e componente 

da Comissão de Mulheres organizadora do Festival FotoRio 2018; e Nicolas Henry, consagrado 

fotógrafo francês que já expôs na Galeria AF em 2019 e organizador do festival PhotoClimat.   

 

 

SOBRE A ALIANÇA FRANCESA 

Com 135 anos de atividades no Brasil em 2020, a Aliança Francesa é uma referência no idioma 

e, sem dúvida, a instituição mais conhecida do mundo, quando o assunto é a difusão da língua 

francesa e das culturas francófonas. Possui, atualmente, mais de 830 unidades em 132 países, 

onde estudam cerca de 500.000 alunos. Na França, ela conta com escolas e centros culturais 

para estudantes estrangeiros. O Brasil tem a maior rede mundial de Alianças francesas com 37 

associações e 68 unidades.  

É a única instituição no Brasil autorizada pela Embaixada da França a aplicar os exames que dão 

acesso aos diplomas internacionais DELF e DALF, reconhecidos pelo Ministério da Educação 

Nacional francês. A Aliança Francesa também é centro de exames oficial para aplicação de testes 

internacionais com validade de dois anos TCF (Teste de Conhecimento do Francês) e TEF 

Canadense (Teste de Avaliação de Francês) e do teste nacional com validade de um ano Capes 

(reconhecido pelas agencias CAPES e CNPq do MEC).  

Neste ano, em comemoração ao seu 135º aniversário, a Aliança Francesa terá grande 

quantidade de novidades. Dentre elas, a mudança no método de ensino, que trará maior 



 

 

   

dinamismo para as salas de aula, com ferramentas digitais e conteúdos muito atuais sobre toda 

cultura francófona, transformando as aulas em verdadeiros centros de debates de ideias e 

aprendizado colaborativo.  

 
Serviço:  
Prix Photo Aliança Francesa 2020 
Votação Prêmio Pupular: até 16 de abril de 2021 até e 11 de maio de 2021 
Site: http://www.prixphotoaf.com.br 
 
Exposição virtual e interativa: www.prixphotoaf.com.br 
 
Aliança Francesa – Rua Muniz Barreto, 730, Botafogo 
(21) 2286-4248 / 2539-4118 
 
www.rioaliancafrancesa.com.br 
https://www.facebook.com/aliancafrancesarj 
https://www.youtube.com/user/aliancafrancesarj 
https://www.instagram.com/rioaliancafrancesa/ 
 

Assessoria de Imprensa: 

A2 Comunicação: www.adoiscom.com - (21) 2508-8900  

Anna Accioly (21) 98616-6688 - anna.accioly@adoiscom.com  

Renata Monteiro (21) 98880.7192 - renata@adoiscom.com  

https://www.instagram.com/adoiscomunicacao/ 

https://www.facebook.com/adoiscomunicacao/?timeline_context_item_type=intro_ 

card_work&timeline_context_item_source=706520484&fref=tag 
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