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TEMA: O OUTRO LADO. Todo o espaço tem 
a sua antítese. Seja num território delimitado pelo 
muro, ou num continente pleno de fronteiras, 
todo o olhar tem a visão do outro. Por dentro de 
uma outra realidade. Nas margens de um mesmo 
oceano. Ao número 5, a TEMA acolhe ensaios 
fotográficos documentais que explorem a ideia de 
“outro” não como diverso mas como o que se opõe 
ao olhar fotográfico. Ou o determina. Ou o não 
vê. A curiosidade que se abate revela as imagens 
que o analisam. Do lado de lá. Do Outro Lado.

Especificações: Submissão de um ensaio/projecto, 
entre 5 e 20 imagens (cor ou P&B, igual para todo o 
conjunto), de índole documental. As imagens devem 
ser acompanhadas de um documento que indique o 
nome do projecto, uma sinopse, janela temporal de 
concretização das imagens, e técnica utilizada (digi-
tal ou analógico). Os ficheiros devem ser JPEG a 300 
ppi, com 35 cm na aresta mais longa e na melhor 
qualidade possível. O nome do ficheiro deve conter o 
nome do fotógrafo, o número de sequência e o título 
de cada imagem (exemplo: LuisRocha_#1_Nuvem.
jpg). As imagens devem ser enviadas via Wetransfer, 
utilizando o email editorial.tema@gmail.com. 

Prazo: 3O Abril 2016. 

TEMA mag é uma publicação do Movimento de Expressão Fotográfica.

/temamag.ptg    @temamag   issuu.com/revistatema

Submit your essay now!
Submissões abertas!

THEME: THE OTHER SIDE. All space has 
its opposite. Be it in a territory defined by the 
wall, or in a continent full of  borders, every 
view as the other’s look. From inside of  ano-
ther reality. At the shores of  a same ocean. For 
issue 5, TEMA mag welcomes documentary 
photographic essays that explore the idea of  
“the other” not as diverse, but as the one that is 
opposing the photographic view. Or that defi-
nes it. Or is blind to it. The curiosity reveals the 
images that analyses it. From over there. From 
the Other Side.

Submit your documentary work: between 5 and 20 
images (color or B&W). Pictures should be sent with 
a brief  document, indicating the essay’s name, des-
cription, date of  shooting, and format used (digital or 
film). Files should be JPEG 300 ppi, 35 cm wide on the 
longest edge, best quality possible. File name should 
have the photographers name, sequence number and 
image title (eg: JohnDoe_#1_Cloud.jpg). Works should 
be sent through WeTransfer, to the email editorial.
tema@gmail.com.

Deadline: 30 Abril 2016.       

TEMA mag is published by Movimento de Expressão Fotográfica.
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