
ÁGUA, REFLEXOS SOBRE O AMANHÃ
Projeto Executivo | 7ª Edição | Brasília/DF



A força da fotografia candanga

(...) a comunidade fotográfica brasileira deve olhar com carinho e entusiasmo o 
amadurecimento de um festival como o Mês da Fotografia de Brasília (...). Mais 
do que a simples realização de um evento dedicado à arte - o que já não é pouco 
-, trata-se de um louvável esforço não só para divulgar a produção regional, mas, 
também, para ampliar seu alcance entre todas as camadas da população.  

(Trecho da matéria publicada na Revista Photo Magazine)
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A importância do Festival Mês da Fotografia foi reconhecida pela Câmara Legislativa 
do DF, que aprovou a Lei 5.261/2013, a qual inclui o festival no calendário oficial 
de eventos do GDF.

(DODF de 2 de Dezembro de 2013)





Comprometido com a difusão das artes visuais na região centro-oeste do Brasil, a 
7ª edição do Festival Mês da Fotografia, traz como tema central “Água, 
Reflexos sobre o Amanhã”, levando ao público a arte como instrumento 
para provocar reflexão e conscientização do uso sustentável da água e das 
questões ambientais no Distrito Federal.

Com realização prevista para Agosto/2018, reforça o caráter inclusivo, 
sociocultural e multidisciplinar do evento, oferecendo processos culturais que 
possibilitam a inclusão visual, o acesso cidadão à cultura, a circulação de bens 
culturais e a sensibilização e formação de novos públicos para as artes. 

Conectando pessoas, cidades, e acima de tudo, culturas, o Festival potencializa 
o movimento artístico e a produção fotográfica local e regional, por 
meio de exposições fotográficas, ocupações urbanas, exposições multimídiaS, 
encontros com autores, palestras, workshops, oficinas e publicação de catálogos.  

Diversidade Cultural, expressão e memória são seus princípios geradores, 
contribuindo de forma objetiva para o fortalecimento e valorização das 
artes visuais, qualificação profissional e formação artística, e registro 
da produção fotográfica contemporânea. Além de motivar a reflexão e pesquisa 
acadêmica, proporcionando a interação e o diálogo entre autores e o público.

6 edições realizadas

APRESENTAÇÃO





O Festival Mês da Fotografia acontece em 
Brasília e regiões administrativas do Distrito 
Federal, promovendo um intercâmbio cultural 
e a troca de experiências entre artistas dos 
estados da região centro-oeste – DF, GO, MT e 
MS, conectando fotógrafos, apreciadores das 
artes e da fotografia, formadores de opinião, 
fazedores de cultura, professores, estudantes e 
o público de uma forma geral. 

O caráter inclusivo e educativo tornou o 
Festival, o principal evento de difusão da 
arte fotográfica e inclusão visual do centro-
oeste brasileiro. E é com essa visão, que em 
sua 7ª edição alça novos vôos, promovendo 
maior interação e diversidade de linguagens 
artísticas, novas experimentações no campo 
das artes visuais e multimídia, e a interação 
de públicos especiais por meio de ferramentas 
de acessibilidade e inclusão social.

Seu potencial está no desenvolvimento de 
processos multidisciplinares e transversais, 
abordando temas como ética, cidadania, arte, 
cultura, história, meio ambiente, inclusão social, 
igualdade de gêneros e direitos humanos, 
levados para a população por meio das 

exposições fotográficas, palestras, encontros 
com autores, oficinas lúdicas e suportes digitais 
on-line, de modo a proporcionar ao público a 
interação e o acesso aos saberes e fazeres da 
arte, das artes visuais e da fotografia. 

Além das paredes do Museu Nacional da 
República, as atividades do Mês da Fotografia 
ocupam espaços alternativos fora do eixo central 
da capital federal, em unidades parceiras do 
SESC-DF nas regiões administrativas, Estações 
do Metrô-DF e ocupação de áreas públicas 
de grande circulação de pessoas com a 
intervenção Walking Gallery. 

Toda a programação é prevista para realizar-
se durante o mês de Agosto/2018 e divulgada 
por meio do site oficial do Festival, redes 
sociais, convites eletrônicos, banners nos 
locais de realização do evento e distribuição 
do Programa Mês da Fotografia. Além do 
trabalho de assessoria de imprensa com a 
divulgação e mobilização dos veículos de 
comunicação especializados, imprensa local 
e nacional, blogs, revistas e jornais, propondo 
ações que gerem mídia espontânea e pautas 
positivas. 

JUSTIFICATIVA



Brasília, Gama, Taguatinga, Ceilândia e Brazlândia. 
+ 5 cidades no DF

Criação e Produção / Registro e Memória / Difusão e Circulação

+ 3 segmentos da 
economia criativa



RETORNO DE MÍDIA E QUALIFICAÇÃO DE PÚBLICO

O Festival acumula um expressivo aumento de resultados em seus números:

• A valoração de mídia saltou de R$ 1,3 milhão em 2014 para R$ 2,2 milhões 
em 2016, representando o retorno de investimento com a exibição espontânea em 
jornais, revistas, blogs, sites e redes sociais. Em 2012 o retorno de mídia foi de R$ 
459 mil. Este resultado indica que para cada R$ 1,00 patrocinado, a instituição 
obtenha retorno de investimento de R$ 6,29 com a exposição da sua marca em 
espaços de mídia impressa e eletrônica.

• A interação em plataforma on-line e redes sociais do evento subiu de 180 mil para 
280 mil (facebook) e de 12 mil para 48 mil no site do Mês da Fotografia. 

• O público das exposições (Unidades do SESC, Museu Nacional, Shopping Conjunto 
Nacional e Rodoviária do Plano Piloto) aumentou cerca de 10%, passando de 300 
mil em 2014 para quase 350 mil visitantes.

• O público qualificado (Encontros, Palestras e Oficinas) praticamente dobrou o 
número de participantes, de 1.200 para 2.100 pessoas presentes nos eventos. Para 
Cerimônia de Abertura do Festival, são convidados: Patrocinadores, Parlamentares, 
Diplomatas, Pesquisadores, Imprensa especializada, Produtores Culturais, 
Acadêmicos, Fotógrafos profissionais e amadores, e Fotoclubes.

• Quanto ao mercado fotográfico, cada edição do Festival provoca a interação de 
cerca de 300 artistas da área, resultando em uma exibição de mais de 1.200 obras 
fotográficas nas seis edições do evento, mostrando a força da cadeia produtiva da 
fotografia e da imagem impressa. 

• As discussões sobre fotografia somam cerca de 240 horas de conhecimento, troca 
de experiências e fomação de novos públicos para as artes visuais. 



em retorno de mídia expontânea.
+ R$ 2 milhões



As atividades do Festival Mês da Fotografia estão divididas em 
Módulos independentes, de forma a proporcionar mobilidade em sua 
programação, de acordo com a captação de recursos.

OBJETIVOS DA 7ª EDIÇÃO



MÓDULO I  - FAC DF

• V Exposição Coletiva dos Fotógrafos do Centro-Oeste - Museu 
Nacional da República - Previsão de exposição de 90 obras no formato 
60x80cm, de fotógrafos da região centro-oeste, selecionados por meio de 
Convocatória. 

• Encontro Brasília Noites Fotográficas – Projeção fotográfica 1800 na 
Cúpula do Museu Nacional da República, com quatro horas de duração no 
dia da abertura oficial do evento.

• Diálogos Fotográficos – Encontro com os Curadores da Exposição 
Coletiva dos Fotógrafos do Centro-Oeste para debate com o público sobre 
o processo de seleção e os desafios para curadoria e montagem de uma 
exposição coletiva.

• Exposições Fotográficas Outdoor no Metrô/DF, com itinerância 
nas Estações Central Rodoviária e Ceilândia Centro. Serão realizadas duas 
exposições outdoor, sendo uma de coletivo fotográfico sediado no DF, e outra, 
de coletivo fotográfico dos demais estados da região centro-oeste, selecionado 
por meio de Edital. Cada exposição é composta por 32 quadros no formato 
60x80cm.

MÓDULO II - FAC DF

• Walking Gallery - Realizar a ocupação dos espaços públicos do Setor 
Comercial Sul com a realização da segunda edição da “Walking Gallery 
Brasília - Além das Paredes, a arte em Movimento”, com exposição de artes 
visuais ao ar livre e exposição digital projetada, de artistas do Distrito Federal. 



MÓDULO III - SESC DF

• Oficina Parafotógrafos e Exposição Fotográfica Acessível – 01 (uma) Oficina de 
fotografia, com duração de 5 (cinco) dias, voltada para o público com deficiência, físicia e/
ou cognitiva. A oficina é composta por duas turmas com capacidade de atendimento de até 15 
alunos por turma. 
      Os trabalhos produzidos durante a oficina serão exibidos em uma Exposição Fotográfica 
Acessível, com áudio descrição, intérprete Libras, tradução Braile,  cadeiras de roda 
disponibilizadas aos visitantes da exposição fotográfica, possibilitando novas experiências de 
visualização de obras de arte e aproximando-os da realidade de uma pessoa com deficiência. 
O objetivo é proporcionar uma troca de experiências e fazer emergir emoções reais antes não 
sentidas, através da alteração da mobilidade cotidiana.

- Cachê fotógrafo/oficineiro
- Cachê assistente de fotografia
- Monitor para exposição - 02 profissionais
- Exposição fotográfica: Impressão - 30 Unidades
- Exposição fotográfica: Montagem
- Exposição fotográfica: Legendas em brile
- Exposição fotográfica: Áudio descrição com equipamento (TV/Fones)
- Exposição fotográfica: Cadeiras de roda para visitação - 02 unidades
- Passagem - 01 (ida e volta)
- Hospedagem - 07 diárias
- Banner de abertura da exposição - 02 unidades
- Transporte para equipe

• Exposição Fotográfica Individual - Fotógrafo Pedro Martinelli - “Amazônia, 
Planeta Água” – 01 (uma) exposição fotográfica realizada na Galeria 504 Sul do SESC-DF. 
A exposição é composta por 30 obras que serão impressas em papel fine art Photo Rag 310g, 
no formato 60x80 cm.

- Exposição fotográfica: Impressão fine art Photo Rag - 30 Unidades
- Exposição fotográfica: Montagem
- Exposição fotográfica: Legendas
- Banners de identificação - 02 unidades



• Diálogos Fotográficos - Pedro Martinelli – A fotografia como meio de 
documentação e expressão. Encontro com o fotógrafo Pedro Martinelli, no Teatro Garagem 
- SESC/DF Unidade 913 Sul. 

- Cachê artista nacional
- Cachê artista local 
- Passagem - 01 (ida e volta)
- Hospedagem - 04 diárias 

• Catálogo da Exposição Coletiva dos Fotógrafos do Centro-Oeste  - Formato: 
Fechado - 23 x 29,7 cm / Aberto - 46 x 29,7 cm, 108 pg (miolo) + capa. Impressão miolo 
em papel couchê 150g, fosco, 4x4 cor; e Capa em papel Duo design 300g/fosco, 4x4 cor, 
laminação Bopp e verniz na capa (10%). Acabamento: brochura.

- 1.000 (mil) Exemplares

• Programa Mês da Fotografia 2018 - Formato: Fechado - 23 x 15 cm / Aberto - 46 x 
15 cm, 64 páginas (miolo) + capa. Impressão miolo em papel couchê 120g/fosco, 4x4 cor; 
e Capa em papel couchê 300g/fosco, 4x4 cor, laminação Bopp e verniz na capa (10%). 
Acabamento: grampo canoa.

- 2.000 (dois mil) Exemplares

• Encontro com autores - Artistas convidados para participação de Encontro com o público 
para debate sobre os temas das exposições e/ou relacionados ao Festival. 

- Cachê/Ajuda de custo -  06 (seis) Fotógrafos

• Passagens aéreas
- 03 (três) Passagens aéreas para fotógrafos/artistas convidados;

• Hospedagem
- 12 (doze) Hospedagens/Diárias para fotógrafos/artistas convidados;

• Camisetas
- 100 (cem) Camisetas do Festival Mês da Fotografia.



PÚBLICO

O Festival Mês da Fotografia é realizado para apreciadores da fotografia 
e das artes visuais, estudantes e professores do ensino básico, médio, EJA e 
universitários, pesquisadores, acadêmicos, formadores de opinião, imprensa 
especializada, fotógrafos, profissionais e amadores, e a comunidade de forma 
geral, principalmente as que estão distantes do centro cultural de Brasília e 
localizadas nas cidades de Ceilândia, Gama, Taguatinga e Brazlândia. 

À luz da audiência alcançada nas edições anteriores, estima-se para a 7ª 
edição um público em torno de 700 mil pessoas, circulando e interagindo com 
a programação e atividades do evento. 

A atuação descentralizada visa responder aos desafios da cultura como direito 
cidadão, a inclusão visual, a formação de público e a democratização dos 
bens culturais, possibilitando o acesso da população do DF aos temas das 
artes e da fotografia.

pessoas circularam pelas exposições 
outdoor em todas as edições do Festival.

+ 1,2 milhão





• Tradução simultânea em Libras para deficientes auditivos durante os Encontros 
com Autores e Cerimônia de Abertura;

• Monitores preparados para facilitar o acesso dos visitantes às exposições 
fotográficas, particularmente os portadores de necessidades especiais, 
cadeirantes e auditivos, com sinalizações de acessibilidade. As exposições 
contam ainda com legendas de leitura facilitada, altura adequada e 
conversação em Libras; 

• Acesso cidadão às artes e a cultura, possibilitando para a população do 
Distrito Federal informações, vivências e interações com os temas da artes 
visuais e da fotografia, em seus aspectos artísticos, sociais e culturais. 

• Oferecer de forma livre e gratuita referências lúdicas e imagéticas que 
valorizem a diversidade da produção artística contemporânea, contribuindo 
para a sensibilização e formação de público para as artes.

AÇÕES DE ACESSIBILIDADE





Etapa 1. Pré-produção 

• Contratação Equipe de produção/técnica
    - Diretor Executivo
    - Coordenador Geral
    - Coordenador de Produção

Etapa 2. Produção 

• Equipe de produção/técnica;
• Contratação dos assistentes de produção;
• Contratação do Conselho Curador;
• Contratação de Design/Arte finalista;
• Contratação de Assessoria de Impresa;
• Produção e impressão das exposições 
fotográficas do evento, da Exposição 
fotográfica coletiva dos fotógrafos do centro-
oeste, e das exposições fotográficas outdoor;
•Preparação das Galerias e espaços 
expositivos, e montagem das exposições;
• Locação de van, emissão de passagens 
aéreas e hospedagens do fotógrafos/artistas 
convidados;
• Impressão do Programa Mês da Fotografia, 
Catálogo da Exposição coletiva, e Camisetas.

Etapa 3. Realização 

• Equipe de produção/técnica e assistentes 
de produção;

• Contratação dos fotógrafos/artistas 
convidados para realização dos encontros 
com autores, exposições e oficinas;

• Locação de equipamentos para evento de 
abertura.

• Abertura oficial do Mês da Fotografia e 
da Exposição Coletiva dos fotógrafos do 
centro-oeste;

• Vernissage e  Projeção 180º na Cúpula do 
Museu Nacional;

• Documentação do evento - Fotografia e 
vídeo;

Etapa 4. Pós-produção 

• Equipe de produção/técnica;
• Desmontagem das exposições e espaços 
expositivos;
• Produção de relatórios, prestação de 
contas e entrega de catálogos.

ETAPAS DE PRODUÇÃO / REALIZAÇÃO




