
 
 

Aqui, cada traço tem seu valor! 
 

 
Exposição de Outono Cia Arte e Cultura 2021 

 
A Exposição de Outono, tradicionalmente realizada pela Cia Arte e Cultura, ocorrerá este ano na Galeria Cia Arte Cultura 
do Shopping West Plaza. 
 
 

ATENÇÃO: 
Há algum tempo, estamos criando em nosso dia a dia, condições para, além dom bom serviço 
de marketing artístico, oferecer também canais de vendas aos nossos artistas. 
 
Dessa forma nasceram as galerias em Alphaville, West Plaza e Shopping Raposo, suportada 
por nossa loja virtual que acabamos de lançar 
 
Ao ingressar nesse projeto suas obras entrarão automaticamente para essa loja virtual no 
período de exposição. 
Essa galeria será amplamente divulgada em todos os nossos canais com vista em público 
comprador. 

Veja em: https://www.ciaartecultura.com.br/shop. 
 

Sobre o espaço  
O Shopping West Plaza está localizado na Zona Oeste de São 
Paulo, próximo ao Memorial da América Latina. Dividido em 3 
blocos, possui 200 lojas, entre essas, 8 lojas âncoras e 2 
megalojas. 
A Galeria Cia Arte Cultura, ocupa uma loja no piso térreo do 
bloco A com 300 m2. Possui um espaço expositivo  para 
artistas cooperados e outro destinado às exposições coletivas 
ou individuais. 
Veja vídeo da ultima exposição: 

https://youtu.be/bXJO5216OCM 

 
Como participar: 
Artistas que já trabalham com a Cia Arte Cultura 

1- Enviar fotos dos trabalhos + título, valor, técnica e dimensões. As fotos devem estar em boa qualidade sem reflexos 
ou objetos ao fundo, condição para compor a loja virtual. 

2- Enviar comprovante de depósito ou informar a(s) data(s) prevista(s) 
 
Artistas que vão expor pela primeira vez com a Cia Arte Cultura 

1 – Enviar por e-mail: nome do artista / nome artístico (com irá no certificado), CPF, telefone + fotos dos trabalhos + 
título, valor, técnica e dimensões. As fotos devem estar e boa qualidade sem reflexos ou objetos ao fundo, condição para 
compor a loja virtual. 

2- Aguardar retorno sobre aprovação para efetuar pagamento. 
 

 
Artistas Cooperados 
A Galeria Cia Arte Cultura West Plaza possui uma área reservada aos artistas cooperados que terão suas obras 
expostas permanentemente, porém não constarão no material de divulgação dessa exposição (convite, release, 
vídeo, transmissão online, certificados, etc). 
Os cooperados que desejarem integrar essa exposição, terão 50% de desconto. 

https://www.ciaartecultura.com.br/shop
https://youtu.be/bXJO5216OCM
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INVESTIMENTO: Até 2 trabalhos: R$ 450,00 
(quatrocentos e cinquenta reais), à vista com 
depósito bancário ou em parcelas pelo Mercado 
Pago nesse link: https://mpago.la/1TfFiRc 
Para depositar: 
BANCO DO BRASIL – AG 6975-2 – CC 10.212-1 - 
CPF 042.834.058-09 – Francisco de Assis dos 
Santos 
 
 
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 com peso excessivo estão sujeitas a tarifação excepcional para transporte. 

 Haverá retenção de 30% sobre o valor de venda, a título de comissões. 
  
CRONOGRAMA 
Inscrições: 30/03/2021 
Recebimento das obras: até 01/04/2021 
Abertura da Exposição:03/04/2021 
Período de exposição: 03 a 30/04 de 2021 
 
ENTREGA DAS OBRAS 
As obras devem ser entregues no Cia Arte e Cultura, no endereço abaixo, até 01 de abril de 2021. 
Cia Arte Cultura - Alameda Guatás, 445 – Saúde - CEP  04053-041 - São Paulo /SP – das 10:00 às 18:00 horas 
Contatos: 11 98571 1766  
 

https://mpago.la/1TfFiRc

