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IN COLORS PROJECT | REACT! 
O DESAFIO QUE GANHOU ESCALA GLOBAL
A Lumicroma fez-se ao mundo com IN COLORS PROJECT. O resultado é React!, a primeira exposição que 

se apresenta em lumicroma.com, uma nova plataforma para a valorização da fotografia e dos fotógrafos. 

A aventura começou em plena pandemia. Contrariando a reclusão do mundo, a Lumicroma – projecto 

dedicado à fotografia com sede no Porto – procurou a expansão. Por reacção ao atrofiamento do sector 

cultural, propôs-se a criar oportunidades para os fotógrafos portugueses, profissionais e amadores. 

A partir daqui surgiu IN COLORS PROJECT, um desafio global a reeditar anualmente. Submetida ao 

tema React!, a primeira edição tornou-se pública em dezembro de 2021, com o lançamento de uma 

convocatória internacional.

Os resultados superaram as expectativas.

Ao repto para a criação de uma exposição feita de muitos olhares, concorreram 960 fotógrafos, 

representando 79 países. No total, foram recepcionadas 5410 fotografias.

Um júri independente teve a palavra final na selecção de 50 obras, de 43 autores de várias 

nacionalidades. São elas que compõem a exposição IN COLORS PROJECT – React!

O júri recebeu e avaliou as fotografias pseudonominizadas.

JÚRI  |  IN COLORS PROJECT
Carlos Cezanne  - fotógrafo, fundador e editor da revista “Attitude Interior Design”

Henrique Silva - artista plástico, professor universitário, elemento fundador da Bienal de Arte de Cerveira

Hugo Lima - fotógrafo, formador de fotografia, líder de expedições fotográficas

Ivo Guimarães - fotógrafo, professor universitário

Maria João Cortesão - professora universitária, comunicação audiovisual

Paulo Pimenta - fotógrafo, fotojornalista do jornal “Público”

Rui Poças - diretor de fotografia, com várias distinções em festivais internacionais de cinema

OBRAS DISTINGUIDAS
Prémio IN COLORS PROJECT: “Colors”, de Musa Talasli (Turquia)

Menções Honrosas: “Checking Fishing Nets”, de Khanh Bui Phu (Vietname)

                                       “The poetry of primary colors”, de Paolo Ricca (Itália)

Prémio do Público: “The Red Queen”, de Jahid Apu (Bangladesh)

O Prémio IN COLORS PROJECT tem um valor pecuniário de €3.000.

O Prémio do Público foi escolhido por votação pública (voto único no site lumicroma.com).

Os autores com obras distinguidas serão os primeiros a ver criada a sua página pessoal (Página de 

Autor), tornando-se nos elementos fundadores da Comunidade Lumicroma. Terão ainda um artigo no 

espaço de magazine da Lumicroma. 



PRÉMIO IN COLORS PROJECT

Colors. Turquia, 2018

Musa Talasli | Turquia

PRÉMIO DO PÚBLICO

The Red Queen. Chandpur, Bangladesh, 2021

Jahid Apu | Bangladesh

MENÇÃO HONROSA

Checking fishing nets. Vietname, 2018

Khanh Bui Phu | Vietname

MENÇÃO HONROSA

The poetry of primary colors. Itália, 2021

Paolo Ricca | Itália



22 PAÍSES REPRESENTADOS 
Nacionalidades dos fotógrafos com obras seleccionadas: Argentina, Bangladesh, Brasil, Colômbia, Cuba, 

Espanha, EUA, França, Irão, Índia, Indonésia, Itália, Myanmar, Nepal, Polónia, Portugal, República 

Democrática do Congo, Rússia, Síria, Turquia, Ucrânia e Vietname.

Todas as obras em: lumicroma.com/pt/exposicoes

Todo o material para publicação está disponibilizado em: lumicroma.com/pt/press

Identidade Visual Lumicroma: lumicroma.com/pt/identidade-visual

IN COLORS PROJECT
IN COLORS PROJECT é um caminho a explorar todos os anos, feito de inclusão e diversidade. Parte de 

um convite público lançado a fotógrafos profissionais e amadores, de qualquer nacionalidade. Nesta 

amplitude, é permeável às propostas de quem explora a fotografia enquanto Arte e Reflexão.

Os filtros são poucos, declaradamente abrangentes para servirem uma intenção: criar um mosaico de 

histórias, reais e imaginadas, sugeridas pela obra de vários autores.

Pela convergência de experiências, estéticas e tendências, o IN COLORS PROJECT pretende sublinhar, 

ano após ano, a importância da fotografia como registo sociocultural e intervenção artística.

REACT!
React! foi o repto lançado aos fotógrafos, com a primeira convocatória da IN COLORS PROJECT. A 

vastidão a que se abria o tema está representada num conjunto de 50 obras de fotógrafos de 22 

nacionalidades. 

Uma peça documental pré-invasão da Ucrânia (a convocatória para a proposição de obras encerrou em 

20 de Janeiro), React! é um retrato da condição humana e da percepção do mundo, mostrando distintas 

velocidades, múltiplas realidades, tantas e tantas reacções.

React! a quê, de que perspectiva? A possibilidade de infindas interpretações a que se abria o tema 

espelha-se numa exposição em que a reação tanto está na própria “cena” fotografada como na 

impressão de quem a fotografou e, ainda e sempre, no olhar de quem aprecia a fotografia.

Nesta abrangência, encontra-se a imagem do tempo e do lugar – de muitos lugares e de muitas 

qualidades de tempo. Há a beleza de momentos, espaços, culturas e tradições. Há toda uma escala de 

emoções. Há os dilemas humanos e sociais como matéria artística. Há a poesia de paisagens e a 

destruição que faz a guerra. Há fantasia nos cenários improváveis. Há preocupações globais, instantes 

pessoais. Às vezes, o peso da existência; às vezes, a leveza do riso sobre a morte. 



A ARTE E A GUERRA
No seu magazine, a Lumicroma declara ser contra a invasão da Ucrânia pelas forças militares da Rússia, 

mas não contra os artistas russos.

A fundamentar este comunicado, está o facto de a exposição IN COLORS PROJECT - React! integrar 

obras de uma fotógrafa ucraniana, bem como de três fotógrafos russos.

Note-se que decorria a pré-selecção das obras para React! (a convocatória IN COLORS PROJECT 

decorreu entre Dezembro de 2021 e Janeiro de 2022) quando, em Fevereiro, a Ucrânia foi invadida.

Em momento algum, a guerra interveio no processo de escolha das fotografias.

Está presente, no entanto, a realidade de muitas guerras.

As consequências de conflitos armados e outras agressões contra a vida e o ambiente estão explícitas 

ou implícitas em muitas outras obras. É questão de se querer ver.

LUMICROMA
Fundada em 2014 para abordar a fotografia sob um processo analógico de revelação ecológico, num 

retorno à magia, a Lumicroma teve a necessidade de se reinventar a partir de 2019, com a pandemia. O 

processo começou com IN COLORS PROJECT. 

Este projecto-âncora da Lumicroma decorreu da vontade de participar na revitalização do panorama 

artístico português.

Criar oportunidades para os fotógrafos portugueses, ao nível global, foi o propósito que sustentou a 

concepção do IN COLORS PROJECT. A internacionalização só fez sentido com a abertura do projecto a 

autores de quaisquer nacionalidades, numa plataforma trilingue.

A plataforma Lumicroma está a começar. Para cumprir o seu desígnio, e sendo um projecto de iniciativa 

privada, brevemente será apresentada, em lumicroma.com, a Comunidade Lumicroma: um corpo 

global, em crescimento, que integra fotógrafos de diferentes países. Também em breve, será 

inaugurada, no mesmo domínio, a Galeria Lumicroma. Será a entrada definitiva no mercado global, 

sempre com os olhos na fotografia.

IN COLORS PROJECT by Lumicroma tem como objectivo participar na revitalização do panorama 

artístico português ao promover, divulgar, apoiar, criar e desenvolver uma plataforma dedicada à 

fotografia e aos seus fotógrafos. Foi financiado pelo Portugal 2020, no âmbito do Programa Operacional 

Competitividade e Internacionalização, no montante de €44.997,45 provenientes do Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional, no âmbito do programa Garantir Cultura.


