
 

 

Fotografias Noturnas das Obras de Oscar Niemeyer em Brasília São Premiadas 
no International Photography Awards de 2013 
Fotógrafo Andrew Prokos é escolhido por jurados pela sua série de fotografias noturnas da capital 
brasileira 

 New York, NY 30 de setembro de 2013 - Fotos noturnas da capital brasileira tiradas pelo conhecido 
fotógrafo de arte e arquitetura Andrew Prokos estão entre as vencedoras deste ano do prêmio 
International Photography Awards. 

 Intitulada "Brasília de Niemeyer", a série de fotografias captura a arquitetura surreal de Oscar 
Niemeyer, que moldou a capital brasileira por mais de 50 anos. "Eu fiquei fascinado pelos edifícios de 
Oscar Niemeyer como obras de arte em si, e pelo fato de Niemeyer ter tido uma influência sem 
precedentes sobre a arquitetura da capital durante sua longa vida", diz o fotógrafo Andrew Prokos.  

 "O International Photography Awards 2013 está muito entusiasmado em honrar a série fotográfica de 
Andrew Prokos 'Brasilia de Niemeyer' na categoria Fotografia Noturna", disse Linda Dzhema, diretora do 
prêmio. "O trabalho foi reconhecido pelos corpo de jurados que inclui os nomes mais reconhecidos na 
fotografia internacional, e selecionado para receber o prêmio entre mais de 10 mil participantes este 
ano. Parabéns por essa conquista excepcional!" O júri deste ano incluiu mais de setenta galeristas 
internacionais, editores de fotografia e colecionadores de arte, incluindo a National Geographic Society, 
The New York Times Magazine, a Yale University Art Gallery, The Royal Photographic Society, The British 
Journal of Photography, Tate Britain, e a editora Taschen Books and Phaidon Press. 

 Sobre o vencedor : 

Andrew Prokos é um fotógrafo de arte e arquitetura baseado em Nova York. Suas fotografias foram 
amplamente publicadas e foram também expostas no Museum of The City of New York. As fotografias 
de Andrew fazem parte de numerosas coleções de arte corporativa, incluindo Cisco Systems, Moody's 
Corp, K2 Advisors, Merrill Lynch, Hilton Hotels, KPMG e Booz Allen Hamilton. Além de seu prêmio no IPA 
este ano, as fotografias de Andrew ganharam também Menção Honrosa no 2013 Prix de la 
Photographie, Paris (Px3) e no 2013 Epson International Pano Awards. Para ver o trabalho de Andrew 
Prokos, visite http://andrewprokos.com. 

http://andrewprokos.com/�


 Sobre o prêmio : 

O 2013 International Photography Awards (IPA) recebeu mais de 10 mil inscrições de 103 países em 
todo o mundo. IPA é uma extensão da fundação Lucie Foundation, cuja missão é honrar mestres da 
fotografia, descobrir talentos novos e emergentes, e promover a valorização da fotografia 
internacionalmente. Desde 2003, o IPA tem tido o privilégio e a oportunidade de agraciar e reconhecer 
as proezas dos fotógrafos contemporâneos nesta competição especializada e de altíssima visibilidade. 
Visite www.photoawards.com para mais detalhes. 

  

Andrew Prokos Photography, Contato: 
Andrew Prokos 
212-662-7622 
info@andrewprokos.com 
http://andrewprokos.com 
Facebook: http://facebook.com/andrewprokosphotography 
Twitter: http://twitter.com/AndrewProkos 
Google+: http://plus.google.com/118412149684902569502 

 IPA, Contato: 
Linda Dzhema 
Diretora 
International Photography Awards  
linda@iawardsinc.com 
www.photoawards.com 
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