
Prezado Artista, 

 

Além de nossa programação nacional, com cursos online, projeto gratuito (Poéticas Visuais) e 

galerias compartilhadas, exposições nacionais, e a BRAZIL IN FOCUS (coletiva presencial,  com 

grupo formado e aguardando oportunidade de viagem para Barcelona),  

temos uma programação internacional em várias cidades da Europa e América do Sul, 

possíveis de serem realizadas em um modelo de menor custo que independe da abertura das 

fronteiras. 

Esses projetos serão realizados em conjunto com a Imaginarte, da qual a Cia Arte Cultura é 

representante única no Brasil. 

 

Para todas as exposições com obras a serem impressas no local da exposição pedimos que 

envie: 

- Foto do trabalho em boa qualidade, 300 DPI, sem reflexos ou objetos aparecendo ao 

fundo. 

- Ficha técnica do trabalho. 

- Breve release sobre o artista. 

 

 

Fev/20 

 
Barcelona - Espanha 
Local: Galeria Imaginarte - II 

Aniversario Imaginarte "Encuentro 

de Artistas Internacionales" 

Data: 19 a 27/02/2021 (poucas 

vagas dependendo, da procura 

pelos artistas da Imaginarte) 

Número de obras: 01 

Investimento: 50 euros 

Confirmação até 20/01/2020.  

Formas de pagamento apenas para esse projeto: depósito bancário, cartão de crédito em 12x 

pelo mercado pago ou boleto. 

Serviços incluídos: convite virtual, impressão em fine art (tamanho A3) e certificados, 

TRANSMISSÃO AO VIVO. Há possibilidade de impressão em canvas 80x80 em valor a ser 

definido. 

ATENÇÃO: Esta é uma exposição comemorativa pelo II aniversário da Imaginarte Gallery. O 

valor acima não reflete o custo normalmente praticado. 

Estamos autorizados a convidar os artistas participantes da Exposição Brazil in Focus – 

Barcelona para participarem com o investimento de apenas 25 euros. 

 

 
 



Paris 
Local:  Galeria Galerie Artes 

Data: 11 a 18/02/2021 (poucas vagas, pois 

estamos dividindo espaço com artistas de 

lá) 

Número de obras: 01 

Investimento: R$ 1750 

Confirmação até 20/01/2020 

Serviços incluídos: Montagem, 

desmontagem, impressão e colocação de 

chassis, traslado Barcelona/Paris, 

transmissão ao vivo, certificados. 

Situada na 11 Rue Frédéric Sauton, a Galerie Artes sediará uma coletiva com artistas brasileiros 

e europeus. 

Em função da pandemia, enviaremos as obras digitalizadas 

que serão impressas em canvas na medida aproximada de 

35x45 cm. 

A produção e transmissão ao vivo da abertura ficará a 

cargo da Imaginarte. 

As obras não vendidas ficarão em depósito da Imaginarte 

em Barcelona para futuras mostras ou os artistas poderá 

requisitá-la sem frete pago. 

Todos os participantes receberão certificados de 

participação. 

 

 

 

 

MAR/21 
Buenos Aires - Argentina 
Local: Hotel Soho em Alto Palermo 

Data: a confirmar – 1 semana 

Local:  Hotel Soho em Alto Palermo – Buenos Aires – data a confirmar 

Atenção: Caso seja possível viajarmos, levaremos as obras originais ou faremos no modelo 

adotado em Paris, com impressão da obras em canvas. 

Investimento: Dependerá do modelo de exposição a ser adotado. Informaremos em breve 

As obras não vendidas ficarão em depósito da Imaginarte em Barcelona para futuras mostras 

ou os artistas poderá requisitá-la sem frete pago. 

Todos os participantes receberão certificados de participação. 

 

 

Punta Del leste – Uruguai 
Local: San Carlos 

Data: a confirmar – 1 semana 

Atenção: Caso seja possível viajarmos, levaremos as obras originais ou faremos no modelo 

adotado em Paris, com impressão da obras em canvas. 



Investimento: Dependerá do modelo de exposição a ser adotado. Informaremos em breve 

As obras não vendidas ficarão em depósito da Imaginarte em Barcelona para futuras mostras 

ou os artistas poderá requisitá-la sem frete pago. 

Todos os participantes receberão certificados de participação. 

 

ABR/21 
Huesca  - Espanha  
Local: Feira de Monzon en Huesca 

Data: a confirmar 

As obras não vendidas ficarão em depósito da Imaginarte em Barcelona para futuras mostras 

ou os artistas poderá requisitá-la sem frete pago. 

Todos os participantes receberão certificados de participação. 

 

Atenção: Caso seja possível viajarmos, levaremos as obras originais ou faremos a  impressão 

da obras em canvas. 

Investimento: Dependerá do item acima. Informaremos em breve 

As obras não vendidas ficarão em depósito da Imaginarte em Barcelona para futuras mostras 

ou os artistas poderá requisitá-la sem frete pago. 

Todos os participantes receberão certificados de participação. 

 

Mai/21 

Bologna – Itália 
Local: Galería Circolo G Dozza 

Data: a confirmar 

Atenção: Caso seja possível viajarmos, levaremos as obras originais ou faremos a impressão da 

obras em canvas. 

Investimento: Dependerá do item acima. Informaremos em breve 

As obras não vendidas ficarão em depósito da Imaginarte em Barcelona para futuras mostras 

ou os artistas poderá requisitá-la sem frete pago. 

Todos os participantes receberão certificados de participação. 

 

 

Málaga - Espanha 
Local: Evento Málaga con Más Arte 

Data: 7 a 29/5/2021 

Inscrições até 15/4/2021 – 2 trabalhos - 50x60 

Atenção: Caso seja possível viajarmos, levaremos as obras originais ou faremos a impressão da 

obras em canvas em tamaño A3 

Investimento: Dependerá do item acima. Informaremos em breve 

As obras não vendidas ficarão em depósito da Imaginarte em Barcelona para futuras mostras 

ou os artistas poderá requisitá-la sem frete pago. 

Todos os participantes receberão certificados de participação. 

 

 

JUN/21  



Toscana – Itália 
Local: a confirmar 

Data: a confirmar 

Atenção: Caso seja possível viajarmos, levaremos as obras originais ou faremos a impressão da 

obras em canvas. 

Investimento: Dependerá do item acima. Informaremos em breve 

As obras não vendidas ficarão em depósito da Imaginarte em Barcelona para futuras mostras 

ou os artistas poderá requisitá-la sem frete pago. 

Todos os participantes receberão certificados de participação. 

 

 

Out/21 
Georgia - Espanha 
Local: Museo nacional de Georgia en la cuidad de Tbilisi 

Data: a confirmar 

Atenção: Caso seja possível viajarmos, levaremos as obras originais ou faremos a impressão da 

obras em canvas. 

Investimento: Dependerá do item acima. Informaremos em breve 

As obras não vendidas ficarão em depósito da Imaginarte em Barcelona para futuras mostras 

ou os artistas poderá requisitá-la sem frete pago. 

Todos os participantes receberão certificados de participação. 

 

Nov/21 
 

Fiesta de Muertos en MEXICO – data a confirmar 

 

 


