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Prix Elysée, 3ª edição. Prazo de candidatura :
de 1 de janeiro a 4 de março de 2018.
O Prix Elysée é um prémio internacional
de apoio à produção fotográfica que
encoraja fotógrafos ou artistas com
experiência comprovada a elaborar um
projeto inédito sobre um tema à sua
escolha. Graças ao Prix Elysée concebido
com o apoio de ParmigianiFleurier, os
nomeados e o laureado beneficiam de um
acompanhamento do Musée de l’Elysée,
assim como de grande visibilidade durante
dois anos.
O que é ?
O Prix Elysée é um prémio de apoio à produção no domínio da
fotografia. Resultado de uma cooperação entre o Musée de l’Elysée
(Lausanne, Suiça) e ParmigianiFleurier, o Prix Elysée dá uma ajuda
financeira e um acompanhamento por parte do Museu a artistas
apaixonados pela fotografia e pelo livro, para que possam superar
uma etapa decisiva na sua carreira.
A quem se dirige o Prémio Elysée ?
O Prix Elysée está aberto a fotógrafos ou artistas com
experiência comprovada do mundo inteiro. São aconselhados
por um profissional reconhecido no campo da fotografia, da
arte contemporânea, do cinema, da moda, do jornalismo ou da
edição. São aceites de igual forma todos os géneros e técnicas
fotográficos.
Como funciona ?
São selecionados pelo Musée de l’Elysée oito nomeados com
base no seu dossiê de candidatura. Cada um recebe um contributo
de 5 000 CHF para uma primeira apresentação de um projeto
inédito do livro dos nomeados, publicado para a ocasião.
O laureado, escolhido por um júri internacional, recebe 80 000 CHF
para produzir o seu projeto e publicar um livro. Os oito nomeados
e o laureado recebem todos conselhos do museu e uma enorme
visibilidade durante todo o tempo em que decorre o prémio (20182020). O livro dos nomeados e o do laureado são feitos por uma
das gráficas da Fondation de Famille Sandoz.
Como apresentar a candidatura ?
A receção das candidaturas está aberta de 1 de janeiro a 4
de março de 2018. O processo a seguir e o regulamento completo
do prémio estão disponíveis em inglês e em francês em
www.prixelysee.ch
Importante : os dossiês de candidatura devem
ser redigidos em inglês ou em francês.
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Calendário
1 de janeiro de 2018 Abertura da receção das candidaturas
4 de março de 2018 Fecho da receção das candidaturas
23 de junho de 2018 Anúncio dos oito nomeados e apresentação
do projeto de Matthias Bruggmann (Prix Elysée, 2016-2018) no
decurso da Nuit des images (www.nuitdesimages.org)
Janeiro de 2019 Apresentação do livro dos nomeados no Musée
de l’Elysée e no Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH)
em Genève em colaboração com Parmigiani Fleurier
Fim de junho de 2019 Anúncio do laureado do Prix Elysée (20182020) durante a Nuit des images
Fim de junho de 2020 Apresentação do projeto do laureado
(Prix Elysée, 2018-2020) durante a Nuit des images

