Exposição de Outono Cia Arte e Cultura 2019
A Exposição de Outono, tradicionalmente realizada pela Cia Arte e Cultura, ocorrerá este ano na ALESP – Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo no espaço expositivo V Centenário.

Novidade!!
Será constituído um júri para atribuir as seguintes premiações:
1º lugar – exposição individual no JAM Itaim com tudo pago (montagem, desmontagem, coquetel de abertura
para 50 pessoas, convite e divulgação).
2º e 3º lugares – exposição da dupla de artistas no Museu do Café de Botucatú/SP
INSCRIÇÃO
Artistas do programa Exposições Planejadas
Os artistas participantes desse programa, devem apenas confirmar suas participações com envio das fotos dos trabalhos
inscritos.
Aos que desejam aderir nesse programa e já usufruírem nesta primeira exposição, por favor, informem por e-mail.
Veja detalhamento desse programa em www.ciaartecultura.com.br em nossos projetos.
Demais artistas
Devem se inscrever normalmente conforme abaixo:
As inscrições serão realizadas por e-mail.
Envie para assessoria@ciaartecultura.com.br com as seguintes informações:
Nome do Artista / telefone e e-mail de contato / fotos da(s) obra(s) inscrita(s) / descrição da(s) obra(s) (título,
técnica, dimensões, ano e valor de venda) / comprovante de pagamento da inscrição.
INVESTIMENTO: Até 2 trabalhos: R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) á vista ou em até 2 vezes de R$
225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) (fevereiro/março)
Atenção: A ALESP não cobra qualquer valor para utilização do espaço. A taxa desse regulamento é destinada para
pagamento dos custos de produção (curadoria, certificados, transporte Cia Arte Cultura para local de exposição,
cinegrafista, músico, fotógrafo, coquetel de abertura, divulgação)
SOBRE AS OBRAS
O artista disporá das seguintes medidas para apresentação dos trabalhos:
• Trabalhos bidimensionais – As obras deverão ter medida aproximada de 100 x 100 cm incluindo moldura, se houver.
As obras sem moldura deverão ter o acabamento próprio.
• Trabalhos tridimensionais – As obras não poderão ultrapassar a medida máxima de 0,5 metros em qualquer uma de
suas dimensões.
• Dípticos, trípticos ou polípticos não serão aceitos.
• As obras que necessitarem de suportes especiais, estes deverão ser providenciados pelo artista e entregues com a
obra.
• Obras pesadas estão sujeitas a tarifação excepcional para transporte.
Caso o artista deseje, as obras poderão ser comercializadas no valor indicado com retenção de 20% a título de
comissões.
FORMAS DE PAGAMENTO
O pagamento da inscrição poderá ser efetuado através de depósito bancário..
BRADESCO - AG 0120 – CC 0118874-7 - CPF 077.835.478-42 - Titular: Eliana Miyuki T Hamaoka
TRANSPORTE E ENTREGA DAS OBRAS
As obras devem ser entregues no Cia Arte e Cultura, no endereço abaixo, até 18 de abril de 2017.
Cia Arte Cultura - Alameda Guatás, 445 – Saúde - CEP 04053-041 - São Paulo /SP - Contatos: 11 2338 5516 / 11
98571 1766
CRONOGRAMA
Inscrições: 20 de março de 2019
Recebimento das obras: até 18 de abril de 2019
Abertura da Exposição: 23 de abril de 2019
Período de exposição: 23 de abril a 5 de maio de 2019

