Paz interior y exterior.
Kleiber Padilla (Venezuela).

Convocatória fotográfica
#desdemicuarto
Auto-retratos do confinamento

Quem pode participar?

A Organização Internacional da Juventude para Ibero-América (OIJ) convoca todas as pessoas jovens de
Ibero-América a enviarem suas imagens á convocatória
#desdemicuarto

Podem participar pessoas jovens, entre 15 e 35 anos, de
qualquer dos 21 países da Comunidade Ibero-americana
de Nações, seja aficionado ou profissional da fotografia.

O objectivo desta convocatória, promovida pela OIJ no
âmbito de seu programa de incentivo à criação artística
das pessoas jovens de Ibero-América Creacción, é que
elas possam partilhar com o mundo como estão a viver,
na esfera privada dos seus quartos e a partir de sua
própria experiência íntima, a excepcional situação de
confinamento derivada do processo de expansão mundial
da COVID-19, com o qual cada um dos países da região
se defronta actualmente.

Prazo de participação

Num momento em que o foco foi posto nos balcões e
janelas, queremos conhecer as realidades íntimas que vivem as pessoas jovens no interior de suas casas, quando
fecham as portas de seus quartos.

Temática da convocatória
A temática é livre, sempre que a foto reflicta a uma
pessoa jovem e seja tirada no interior de seu quarto.
Pode ser um auto-retrato/selfie ou um retrato tirado com
temporizador automático, no que a pessoa jovem esteja
só ou em companhia de alguém (da família, de seu casal,
de seus amigos ou mesmo dum animal de estimação na
família) e no que esteja posando para a câmara, a descansar ou desenvolvendo qualquer atividade que o ajude
a enfrentar a sua situação de confinamento.

A participação estará aberta até o próximo dia 18 de
Junho (23:59 h. GMT/UTC-8).

Como participar?
Participar é muito singelo:
Sobe a tua fotografia/s a Instagram, Facebook e/ou Twitter com os hashtags #desdemicuarto e #OIJCreacción.
Não esqueças seguir e mencionar a conta oficial da OIJ
em Instagram (@oijdigital), Facebook (@OIJdigital) e/ou
Twitter (@OIJ_DIGITAL). A OIJ compartilhará as melhores fotografias nas suas redes.
Se, além disso, queres que o teu trabalho fotográfico seja
difundido a nível regional pela OIJ, inscreve as tuas fotografias através do formulário on-line da convocação
(neste link), anexando até um máximo de 3 fotos. Todas
as fotos que se inscrevam desta maneira poderão fazer
parte da galeria virtual #desdemicuarto da OIJ e optar a
participar de eventuais publicações e exposições.

Sin título. Gabriel Acevedo (Argentina)

FAQs:
Que países inclui a convocação?
Pode participar qualquer jovem nacional ou residente
em qualquer país da Comunidade Ibero-americana de
Nações, isto é: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Espanha,
Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá,
Paraguai, Peru, Portugal, República Dominicana, Uruguai
e Venezuela.

Posso participar se não tenho perfil em redes sociais?
Sim, podes participar igualmente, simplesmente preenchendo o formulário on-line de participação e indicando
nele que não tens perfil em redes sociais. A OIJ poderá
compartilhar nas suas redes as imagens que encaminhes
e, além disso, terás a oportunidade de que o teu trabalho
fotográfico seja difundido a nível ibero-americano, através de publicações ou exposições.

Em que formato devem estar as minhas fotografias?
Qualquer médio de tirada é válido (câmara fotográfica
analógica ou digital, telemóvel ou celular). Não é permitido marcas d’água e é necessàrio que as fotos estejam em
formato digital JPG ou JPEG (que sejam fotografias produzidas em dispositivos digitais, ou bem cópias digitais
de fotografias impressas, transparências ou negativos).

Posso participar se não preencho o formulário on-line?
Sim, podes participar igualmente, simplesmente subindo as tuas imagens às tuas redes sociais (incluindo os
hashtags e menções antes comentadas). Mas lembra que,
se além disso inscreves as tuas fotografias através do
formulário on-line, poderás optar a que o teu trabalho se
difunda a nível ibero-americano, através de publicações
ou exposições.

As fotografías deverám ter um peso máximo de 5 megabytes e uma resolução mínima (recomendada) de 120
ppp e ao menos 1600 pixeles no seu lado mais longo.
Como encaminho as minhas fotografias a OIJ?
Tens 2 opções para encaminhar as tuas fotografias (podes optar só por uma ou por ambas):
Compartilhando as tuas fotos em redes sociáis: Não
esqueças incluir os hashtags #desdemicuarto e #OIJCreacción e seguir e etiquetar a conta da OIJ, para que
possamos compartilhar as tuas fotos.
Se, além disso, queres optar a que o teu trabalho fotográfico seja difundido a nível ibero-americano, encaminha as
tuas imagens através do formulário on-line, utilizando a
opção “Subir as minhas fotografias” (até um máximo de
3). Só desta forma poderás fazer parte da galeria virtual,
de futuras publicações e inclusive de exposições, de forma totalmente gratuita.

Que documentos devo ter preparados para realizar a
inscrição on-line?
Antes de preencher o formulário on-line, tão só assegura-te de ter à mão as fotografias com as que queres
participar.
Se és menor de idade, precisarás também a autorização
de teu tutor/a legal para participar: Utiliza o modelo de
autorização alojado no site da convocação https://oij.org/
creaccion-jovem/ e anexa-o previamente coberto, assinado e digitalizado.
Que faço se o formulário on-line dá erro ou não funciona?
Comprova que tens uma boa conexão a Internet e o
tenta de novo. Prova a aceder desde outro navegador ou
dispositivo. Comprova os requisitos de tamanho e formato. Se, ainda assim, segues tendo problemas, escreve a
comunicacion@oij.org ou cultura@oij.org.
Que acontece com os direitos das minhas fotografias?
A OIJ sempre reconhecerá a tua autoria e utilizará as tuas
fotografias sem ânimo de lucro e com o único fim de divulgar a tua obra. Podes consultar todos os detalhes nas
bases completas da convocação.

Nuestra piel. Mariana Ceballos (Ecuador)

