
Exposição OLHAR  2020 
 

ÚLTIMA DE 2020!! 
 

Em um ano como 2020, chegar produtivo em dezembro 

não é para muitos. 
No curto período útil que tivemos, CIA ARTE CULTURA e 
ARTISTAS conquistaram muito! 

Evoluímos com o Projeto Poéticas Visuais, realizamos o 
X Salão SINAP/AIAP , a exposição Resistência da Arte e 

temos em andamento vários projetos que se 
consolidarão em 2021,  
Temos muito o que comemorar e queremos fazer isso 

com todos os artistas que estiveram conosco desde 
2006!! 

Os que chegam agora, são bem vindos nesse time!! 

 
Participe conosco, mostre seu trabalho de forma profissional, adquira 
visibilidade e submeta sua obra ao nosso corpo de júri formado por 
excelentes profissionais. 
 
A Exposição OLHAR 2020, tradicionalmente realizada pela Cia Arte Cultura, ocorrerá este ano na CÂMARA MUNICIPAL 
DE SÃO PAULO no espaço expositivo do Hall Monumental. 
Essa exposição tem por objetivo, além de reconhecer e premiar os melhores trabalhos, encerrar o ano de 2020, passar 
aos artistas um resumo das atividades da Cia Arte Cultura, projetos futuros e transferir experiências a todos os participantes 
no dia da abertura. 
 

Premiação 
Será constituído um júri para atribuir as seguintes premiações: 
1º lugar - Troféu + 1 assinatura na ARTSKILLS - Cursos de Arte (on line) + 3 cursos do pacote de assinaturas– 
www.artskills.com.br 
2º lugar - Troféu 
3º lugar - Troféu 
 
Além dos primeiros colocados, serão atribuídos, por certificados, 1º, 2º e 3º lugares para pintura, escultura, 
cerâmica, desenho, aquarela e outras técnicas, e menções honrosas de acordo com o entendimento do júri. 
 

Todos os artistas receberão uma escultura comemorativa, assinada por Paco de Assis!!. 
 

 
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. 



  
Rateio do custo de produção:  
GRUPO 1  
Artista que não participaram no X Salão SINAP/AIAP 
R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais) à vista ou dividido em cartão de crédito pelo Mercado Pago nesse link –  
https://mpago.la/2Ph7qE8 
 
Grupo 2 
Artistas que participaram do X Salão em setembro/2020:  
R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) à vista ou dividido em cartão de crédito pelo Mercado Pago nesse link 
https://mpago.la/1NmoY4G 
 
Para depósito bancário: 
Banco do Brasil - AG 6975-2 – CC 10212-1 - CPF 042.834.058 – 09 Titular: Francisco de Assis dos Santos 
 
Serviços incluídos: montagem, desmontagem, transporte ao local de exposição, certificados, premiação 
PARA OS ARTISTAS QUE AINDA NÃO PODEM VIAJAR, TRANSMITIREMOSA ABERTURA AO VIVO INSTAGRAN. 
  
 
ENTREGA DAS OBRAS 
 Cia Arte Cultura - Alameda Guatás, 445 – Saúde - CEP  04053-041 - São Paulo /SP - Contatos: 11 98571 1766  
 
CRONOGRAMA 
Inscrições até: 04 de dezembro de 2020 
Recebimento das obras: até 04 de dezembro de 2020 
Abertura da Exposição: 09 de dezembro de 2020 às 14:00h (quarta-feira) 
Período de exposição: 05 a 15 de dezembro/2020 
 
COMO PARTICIPAR 
Basta enviar para assessoria@ciaartecultura.com.br ou whats app 11 98571 1766 as seguintes informações: 

1- Nome do Artista / nome artístico / endereço completo / CPF 
2- telefone e e-mail  
3- fotos da(s) obra(s) inscrita(s) / descrição da(s) obra(s) (título, técnica, dimensões, ano e valor de venda) 
4- comprovante de pagamento da inscrição ou indicação da data de depósito. 

Atenção ao inscrever-se, observe se os itens acima estão na inscrição 
 
SOBRE O ESPAÇO 
O Hal Monumental da CÂMARA MINICIPAL DE SÃO PAULO, volta a receber exposições de arte por iniciativa do 
SINAP-ESP/AIAP E CIA ARTE CULTURA. Realizamos nesse espaço, em setembro/2020, o X Salão SINAP e a 
Exposição Universo Cerâmico com grande êxito. 
Possui excelente luz natural e segurança. 
 
 
Atenção: A Câmara Municipal de São Paulo não cobra qualquer valor para utilização do espaço. A taxa de rateio desse 
regulamento é destinada para pagamento dos custos de produção (curadoria, certificados, transporte Cia Arte Cultura para 
local de exposição, cinegrafista, músico, fotógrafo, divulgação e equipe). 
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