
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CAMPOS DO JORDÃO 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
 

Exposição da Primavera - 2013 
 
FINALIDADE 

1. A Exposição da Primavera tem como objetivo estimular o desenvolvimento das artes bem como 
promover o intercambio cultural; 

2. A Exposição realizar-se à no período de 11 a 20/10.  
Local: Espaço Cultural “Dr. Além” – Vila Abernessia 
           

 
PARTICIPAÇÃO 

1. Poderão participar todos os artistas residentes em Campos do Jordão, ou, que tenham vinculo 
artístico com o município: 

2. Serão aceitas obras nas categorias: acadêmica, contemporânea e moderno; sendo nas seguintes 
modalidades: desenho, pintura, pastel, aquarela, gravura, escultura, cerâmica, gesso, porcelana, 
tapeçaria, fotografia, entalhe em madeira. 

 
INSCRIÇÃO 

1. A inscrição será feita pelo artista ou seu representante, mediante o preenchimento da ficha de 
inscrição, que está no blog da Cultura culturacj.blogspot.com; 

2. As inscrições estarão abertas até o dia 9 de outubro; após esta data não será aceita nenhuma 
inscrição. 

 
OBRAS  

1. As medidas máximas para os quadros serão de 1.00 x 1.20, já incluída a moldura .Para as tapeçarias, 
cerâmica, gesso, porcelana e artesanato o tamanho é livre. As fotografias deverão ter as medidas 
de 13x18 a 20x30 e deverão ser montadas em paspatur de papel cartão, com, no máximo 2 cm de 
cada lado, não sendo permitido qualquer outro tipo de moldura. Para escultura e entalhe em 
madeira as medidas deverão ser no máximo 1.50 de altura por 1.00 de base; 

2. Cada artista poderá expor apenas 01 obra de sua autoria com tema primavera, excluindo apenas a 
modalidade de fotografia a qual participar com até 03 fotos; 

3. As obras deverão ser devidamente etiquetadas no verso, canto superior, contendo o nome da 
artista, título da obra, data da produção, dimensões, técnica, modalidade, valor da obra e se está 
à venda; 

4. AS OBRAS DEVERÃO SER ENTREGUES NO DIA 09 DE OUTUBRO DAS 9H ÀS 17H NO LOCAL DA EXPOSIÇÃO (APÓS ESTA 
DATA NÃO SERÁ ACEITA NENHUMA OBRA) E RETIRADAS NO DIA 21 DE OUTUBRO NO MESMO HORÁRIO; CASO NÃO 
SEJA RETIRADA NO DIA INDICADO A RESPONSABILIADADE SOBRE A MESMA NÃO É MAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE CULTURA OU DO RESPONSAVEL PELO LOCAL DA EXPOSIÇÃO. 

5. O transporte entrega e retirada das obras ficam sob a responsabilidade do artista ou de seu 
representante; 

6. A Secretaria Municipal de Cultura não se responsabiliza por danos e não manterá seguro para as 
obras expostas 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. Será fornecido certificado aos participantes 
2. Ao fazer sua inscrição o artista aceita implicitamente todas as disposições deste Regulamento. 

 
 

http://culturacj.blogspot.com/

