
                                                                                              
 

 

A MAIOR EXPOSIÇÃO COM ARTISTAS LATINO-AMERICANOS 
OCORRERÁ EM SÃO PAULO – BRASIL, EM DOIS ESPAÇOS: CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO PAULO E MUSEU MUNICIPAL DE SOCORRO!! 
 

ATENÇÃO 
AS INSCRIÇÕES VÃO ATÉ SETEMBRO. 

ESSE PRAZO PODE SER ENCERRADO ANTES, CASO O ESPAÇO EXPOSITIVO SE 
ESGOTE. 

 
REGULAMENTO 

Mirada Latinoamericana Actual 
 
O SINAP-ESP-Sindicato Nacional dos Artistas Plásticos e a RELAC-Comité Regional de 
Latinoamérica y el Caribe, ambos comitês oficiais membros e representantes da Associação 
Internacional de Artes Plásticas AIAP/IAA afiliada à UNESCO, tem a honra de convidar você 
artista a fazer parte da Exposição itinerante “Mirada Latinoamericana Actual”. 
 

Tema: “Mirada Latinoamericana Actual” 

 
É fundamental que a integração artística latino-americana dê passos e avance, rumo a uma 
presença pontual no resto do mundo através das artes visuais. Os artistas têm sido 
permanentemente críticos da cultura de seus países, trabalhando para alcançar bases sólidas que 
permitam que as artes visuais se desenvolvam e se expandam, de forma a interagir com a 
população, não só no âmbito nacional, mas também regionalmente. 
 
Somos produto de uma raiz cultural mestiça que contribui com a sua produção e criação estética, 
consolidando a sua memória histórica, sensibilidade e questionamentos aos processos de 
transição, em uma atualidade globalizada, acelerada, cibernética e informativa, imersa numa 
sociedade multicultural, multilíngue e, portanto, diversa, que possa ter influenciado a capacidade 
crítica, enriquecida com nossa experiência de vida e percurso intelectual, forjando o olhar do 
artista diante da realidade subjetiva e objetiva, como uma força em um mundo conceitual em 
constante avanço tecnológico. Somos um olhar, uma leitura ou releitura da nossa arte atual. 
 
Convidamos você a apresentar plasticamente o olhar contemporâneo de suas próprias 
realidades, ambientes, experiências, sentimentos, ideias e preocupações, por meio de discursos e 
propostas pessoais. Queremos apresentar com a sua obra o olhar latino-americano com os olhos 
focados no presente. 
 
 
 
 



 
REGRAS DE PARTICIPAÇÃO 
Geral: 
As exposições serão presenciais e virtualmente por catálogo digital. 
As obras serão expostas de forma itinerante e a primeira exposição presencial acontecerá na 
Câmara Municipal de São Paulo em 22 de outubro de 2021, e a segunda exposição acontecerá no 
Museu de Socorro - Museu Municipal da Estância de Socorro Dr. João Batipsta Gomes, em 15 de 
janeiro de 2022, com possibilidade de exposições em outros espaços do Brasil. 
 
A exposição presencial estará sujeita a ajustes em decorrência da pandemia da COVID-19. 
 
Os trabalhos deverão aludir ao tema proposto. 
 
Em atenção ao idioma predominante no projeto, os materiais de comunicação estarão em 
português e espanhol. 
 
A produção executiva desse projeto será responsabilidade da FA dos Santos Cultura e Arte – Cia 
Arte Cultura. 
 
1. Modalidade presencial: 
1.1 Artistas residentes no Brasil participarão com obras originais medindo exatamente 

50x50x4cm, quando bidimensionais ou até 50x50x50 quando tridimensionais. 
1.2 Artistas brasileiros que residem no exterior poderão participar enviando a fotografia de sua 

obra em boa qualidade para impressão sobre canvas e colocação no chassi em tamanho 
50x50x4 cm ao custo de 25 dólares. 

 
2. Modalidade virtual: 
2.1 Todos os artistas participantes da modalidade presencial participarão da modalidade virtual 
através do catálogo digital. 
2.2 A qualidade, definição, proporção, composição da peça e da imagem digital enviada é de 
responsabilidade do artista. 
 
3. A obra: 
3.1 A obra para a exposição deve ser inédita, não deve ter sido exposta antes, nem postada em 
redes sociais e sites privados ou públicos.  
3.2 A obra deve ser produzida entre os anos de 2020 e 2021. 
3.3 Os artistas brasileiros que residem no exterior deverão considerar o tamanho da face da obra 
como 50cm x 50cm mais os 4cm para cada lado da obra que cobrirá as laterais do chassi tipo 
galeria (4cm), sendo que os lados também devem estar pintados como parte da composição da 
obra. Portanto, o tamanho da obra fora do chassi será de 58 x 58 cm. 
3.4 É de responsabilidade do artista enviar a imagem da obra para o catálogo virtual com alta 
qualidade (300 dpi) em formato JPG.  
3.5 Para realização da exposição cada país elegerá um curador, no Brasil a curadoria será 
realizada pelo curador, autor, crítico de arte, professor Dr. Oscar D’Ambrosio. 
 
4. Inscrições, prazos e entrega da obra: 
4.1 O artista deve realizar sua inscrição enviando um e-mail com a imagem da obra para análise 
da curadoria para o e-mail assessoria@ciaartecultura.com.br com os seguintes dados: 
Nome do Artista / Endereço completo / CPF / Título da obra / Técnica utilizada /  
Dimensão original / Ano de produção 

mailto:assessoria@ciaartecultura.com.br


 
4.2 Após aprovação as obras deverão ser entregues após o dia 1 de setembro até 15 de 
outubro/2021 no seguinte endereço: 
Cia Arte Cultura 
Alameda dos Guatás, 445 – Vila da Saúde – São paulo/SP – CEP 04053-041 
 
5. INVESTIMENTO:  
Artistas SINAP-ESP/AIAP – R$ 250,00 
Formas de pagamento: à vista, 2 boletos ou parcelado com cartão de crédito no Mercado Pago neste 
link: https://mpago.la/1iJace2 
 
 
Artistas não filiados ao SINAP-ESP/AIAP – R$ 350,00 
Formas de pagamento: à vista, 2 boletos ou parcelado com cartão de crédito no Mercado Pago neste 
link: https://mpago.la/1F3SMWN 
 
Para depósito bancário: Banco Santander – AG 1135 – CC 13000507-4 – FA dos Santos Cultura e 
Arte. 
  
Este valor será utilizado para pagar: curadoria, montagem, desmontagem, venda, entrega, 
certificados, coquetel, músicos, divulgação e cinegrafista para vídeo institucional, transporte ida 
e volta Cia Arte Cultura/ Câmara Municipal / Museu de Socorro.  
 
O artista participante, obrigatoriamente deverá enviar o comprovante de pagamento para 
assessoria@ciaartecultura.com.br. Não serão aceitos pagamentos em outra conta que não a 
informada, sendo de responsabilidade do artista o pagamento para os dados corretos informado 
e o envio do comprovante para o e-mail informado ou whats app 11 98571 1766 / 11 98120-
2199 
 
CRONOGRAMA 
Inscrições até: 30/09/2021 
Entrega das obras até: 18/10/2021 
 
1ª exposição – Câmara Municipal de São Paulo 
Montagem: 20/10/2021 
Abertura: 22/10/2021- 14 h 
Período: 22 a 31 de outubro de 2021 
Desmontagem: 01/11/2021 
 
2ª exposição – Museu Municipal de Socorro 
Montagem: 13 e 14 de janeiro de 2022 
Abertura: 15/01/2022 – 14 h 
Período: 15 de janeiro a 18 de fevereiro de 2022 
Desmontagem: 22, 23 e 24 de fevereiro de 2022 
 

São Paulo, 06 de maio de 2021. 

https://mpago.la/1iJace2
https://mpago.la/1F3SMWN

