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GETTY IMAGES ANUNCIA US$ 85.000 

EM PRÊMIOS PARA FOTOJORNALISTAS

Novo programa editorial de bolsa irá premiar organizações que apoiam fotografia documental,

além de fotojornalistas e cinegrafistas. As inscrições podem ser realizadas até o dia 15

A Getty Images, líder mundial em comunicações 

visuais, recebe até o dia 15 inscrições para o novo mo-

delo do prêmio editorial destinado a auxiliar  fotojor-

nalistas e organizações que tornam possível a fotografia

documental. em paralelo, a Inclusion Scholarships da

getty images retorna neste segundo ano para ajudar

narradores de grupos sub-representados. 

“Nós acreditamos no poder que a imagem editorial tem

para fazer perguntas, pressionar os problemas, desafiar

atitudes, mover o mundo para uma sociedade melhor”,

afirma pancho bernasconi, VP Global de Notícias da

getty images. ele  destaca ainda que com o novo prêmio

editorial, e com o retorno da Inclusion Scholarships, 

a getty reafirma o seu comprometimento em dar su-

porte aos escritores editoriais em todos os níveis, pos-

sibilitando a produção de histórias significativas, sociais

e inclusivas de todo o mundo.

Prêmio Editorial GEtty imaGEs 

Para ProGramas dE FotoGraFia

são dois prêmios de u$$15.000 para organizações que

apoiam fotografia editorial e para os seus criadores,

seja através de engajamento do público ou pelo desen-
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volvimento profissional. esses prêmios, baseados em

projetos, são direcionados a programas educacionais,

workshops, exibições e outras iniciativas que reforçam

o poder da fotografia como uma mídia jornalística.

poderão se inscrever organizações não governamentais

de qualquer tamanho e de qualquer lugar do mundo –

https://grants.gettyimages.com/en/grant-for-

photography-programs

Prêmio Editorial GEtty imaGEs 

Para FotoGraFia: rEsiliência da comunidadE

nessa categoria a getty images oferece três prêmios

de us$ 5.000 para fotógrafos e cinegrafistas que repor-

tam histórias de resiliência da comunidade no surgi-

mento da pandemia da covid-19. com esse tema, os

jurados irão observar como os jornalistas visuais exi-

bem a forma com que as comunidades ao redor do

planeta estão se recuperando do vasto impacto da pan-

demia na saúde pública, empregos, educação e outros

aspectos do bem estar humano. os trabalhos devem

ter como foco os indivíduos, negócios, organizações

voluntárias e governos locais que ajudam as comuni-

dades na recuperação e adaptação dos longos desafios

disruptivos impostos pela pandemia.

As propostas serão julgadas por um painel de especia-

listas da indústria incluindo:

• pete souza, ex-fotógrafo oficial da casa branca

• Jessica lim, diretora do Festival de Fotografia  Angkor

• Katherine pomerantz, diretora de Fotografia da 

Revista Time

• Walter Astrada, Fotógrafo

detalhes em: 

https://grants.gettyimages.com/en/grant-for-

editorial-photography
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InclusIon scholarshIps da GEtty imaGEs

lançada em 2020, as Inclusion Scholarships da getty

images estão abertas para fotojornalistas emergentes

ao redor do mundo, com o intuito de promover maior

diversidade e inclusão nas indústrias de fotografia e mídia.  

Junto a uma seleção de associações prestigiadas de jor-

nalismo e fotografia, o objetivo é ajudar talentos edi-

toriais emergentes de grupos sub-representados,

oferecendo a fotojornalistas aspirantes o apoio finan-

ceiro para buscarem o conhecimento que possibilitará

uma carreira na indústria. 

para realizar esse feito, a getty images firmou parcerias

com as organizações Women Photograph, national 

Association of Black Journalists, Asian American

Journalists Association e a National Association of 

Hispanic Journalists, oferencendo bolsas de us$10 mil

para cada um dos seguintes prêmios:

• Getty Images Inclusion Scholarship

Women Photograph

• Getty Images Inclusion Scholarship - National 

Association of Black Journalists 

• Getty Images Inclusion Scholarship

Asian American Journalists Association 

• Getty Images Inclusion Scholarship

National Association of Hispanic Journalists 

os prêmios editoriais e as Inclusion Scholarships são

parte de um extenso programa de bolsas da getty

images, que desde seu início já doou mais de us$

1.8 milhões para fotógrafos e cinegrafistas ao redor do

mundo. informações:

https://grants.gettyimages.com/en/getty-images-

inclusion-scholarships e

https://grants.gettyimages.com/en/getty-images-

inclusion-scholarships
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