EDITAL DE CHAMAMENTO DE ARTISTAS

Projeto FMC, Ocupação Poente – Mostra de Artes, Projeto nº021/FMC/2021, beneﬁciado pelo Fundo Municipal de
Cultura. O conteúdo desta obra é de responsabilidade exclusiva do autor e não representa a opinião dos membros
do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Cultura ou da Fundação Cultural Cassiano Ricardo.

APRESENTAÇÃO
O presente edital propõe um chamamento de artistas emergentes para participar do
projeto Ocupação Poente – Mostra de Artes, Projeto nº021/FMC/2021, beneficiado
pelo Fundo Municipal de Cultura.
A ocupação da galeria será o resultado final do acompanhamento das artistas, por um
período de três meses, realizado pela curadora Célia Barros que fará a mentoria do
grupo auxiliando-as no desenvolvimento de sua poética e realização dos trabalhos que
farão parte de uma exposição coletiva ocupando os espaços da galeria.
Além do acompanhamento pela curadora, mediante encontros individuais e coletivos,
as artistas participarão ainda de oficinas visando a elaboração de portfólios e
orientação para a inscrição em salões de artes e editais e precificação de obras.
Os encontros seguirão os protocolos de distanciamento definidos pelos órgãos
responsáveis.

REGULAMENTO DO EDITAL DA PRIMEIRA MOSTRA “OCUPAÇÃO POENTE”
1. OBJETIVO
Selecionar cinco artistas para participar de uma mentoria artística com a
curadora Célia Barros. Ao final da mentoria, que ocorrerá por três meses, com
reuniões individuais e coletivas, será montada uma exposição coletiva,
ocupando as dependências da Galeria Poente.
Qualquer linguagem artística que se enquadre na categoria de artes visuais
como por exemplo: arte urbana, pintura, desenho, fotografia, instalação,
cultura popular, performance, videoarte, entre outras.
2. DA PARTICIPAÇÃO
Podem participar do presente edital artistas residentes na cidade de São José
dos Campos, maiores de 18 anos, de qualquer gênero, dando-se prioridade
para mulheres, artistas não brancas, que se expressam nas linguagens citadas
no item 1, não se limitando somente a elas.
Entende-se por “emergente”, artistas que nunca participaram de uma
exposição, ou que tenham participado de até cinco exposições, independente
da faixa etária em que se encontra.
3. INSCRIÇÕES
O período de inscrição terá início no dia 23 de agosto e se estenderá até às
23:59 do dia 5 de setembro de 2021.
Só serão validadas as inscrições encaminhadas até a data e horário limite
estabelecidos no item anterior.
Somente serão aceitas inscrições realizadas online (via google forms).
O candidato deverá preencher formulário no google forms no link:hJps://
forms.gle/UZmU8KSW3znYEzHd9, com as seguintes informações:

Nome completo
Nome artístico
Idade
Endereço
Email
Telefone de contato
Perfil nas redes sociais (caso tenha)
Anexar portfólio com 5 a 10 fotografias de trabalhos recentes,
com dados técnicos dos mesmos (técnica/linguagem,
dimensões do trabalho, ano e título
✔ Breve texto sobre o conjunto do trabalho e proposta artística
que deseja desenvolver no projeto. (No anexo I encontra-se
fotos e plantas dos espaços que poderão ser ocupados)
➡ Lembre-se de sempre colocar seu nome nos documentos
e intitular o arquivo em PDF com o seu nome.
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

4. PRAZOS:
Recebimento das inscrições: A partir da publicação deste edital até dia 5
de setembro.
Divulgação dos artistas selecionados: 13 de setembro.
Cronograma com os encontros individuais e coletivos, das oficinas e da
exposição serão fornecidos após todo o processo de seleção concluído
com previsão para acontecer entre outubro e dezembro de 2021.

4. SELEÇÃO E PREMIAÇÃO
Seleção:
Serão selecionadas cinco artistas para participar do projeto.
A lista das artistas selecionadas será divulgada em datas a serem definidas
nas redes sociais da Galeria Poente.
As artistas selecionadas, serão contatadas com as devidas instruções por email ou whatsapp.
A decisão do júri é irrecorrível.
Premiação:
Cada artista selecionada receberá uma ajuda de custo de R$800,00 para a
produção de seus trabalhos ao longo do projeto.

6. DO DIREITO DO USO DE IMAGEM
Ao se inscrever a participante declara estar ciente da Cessão de Direitos e
das Obrigações, segundo a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 2018, CEDE,
em caráter irrevogável e irretratável, direito de exibição/exposição das
obras, a serem expostas na Galeria Poente.
As artistas selecionados, estarão cedendo o direito de uso de imagem das
obras, por tempo indeterminado e para fins específicos de divulgação, sem
ônus e sem necessidade de autorização prévia.

As imagens das obras poderão também ser utilizadas para exposição ao
público através das redes sociais da Galeria Poente.
A artista declara a inexistência de plágio das obras, bem como garante ter a
autorização de terceiras que porventura tenham direitos conexos sobre a
produção artística, se responsabilizando, inclusive, por eventuais
reivindicações quanto ao uso não autorizado, indenizando as detentoras
desses direitos, quando for o caso.
A artista concede ainda a cessionária, sem qualquer ônus, o direito de uso
de seu nome, imagem, voz e da matéria inscrita, para fins de divulgação e
veiculação. A presente transferência de direitos é a título gratuito, a artista
renuncia a qualquer compensação ou indenização pecuniária ou qualquer
outra possível, oriunda da(s) matéria(s) objetos deste termo, aplicando-se
aos sucessores e/ou herdeiros.

8. DISPOSIÇÕES GERAIS
Caso não seja possível preencher o número de vagas a curadoria reserva-se
o direito de convidar artistas para participar da ocupação, disponibilizando
igual valor de ajuda de custo.
Ao final do processo de acompanhamento das artistas, uma exposição
coletiva aberta ao público será realizada na galeria Poente, por um período
mínimo de até 30 dias. A abertura da exposição
está prevista para o
fevereiro de 2022.
Será confeccionado um catálogo virtual para apresentação dos trabalhos
selecionados e um tour virtual da exposição será realizado.
As artistas participarão de uma roda de conversa com o público na abertura
da exposição.
Casos resultantes de denúncias de cópias, plágios ou falsidades ideológicas
somente serão acatados por decisão judicial.

ANEXO I – ESPAÇOS DISPONÍVEIS PARA OCUPAÇÃO

FACHADA DA GALERIA (somente parede vermelha)

6,50 m
altura

5,70 m
largura

GALERIA 1 – TÉRREO (somente paredes com metragens estão disponíveis)

GALERIA 2 – PRIMEIRO PISO (somente paredes com metragens estão
disponíveis)

ARÉA ABERTA – MEZANINO (somente paredes com metragens estão
disponíveis)

2,70 m

5,10 m

PAREDE A

2,70 m

5,20 m

PAREDE B

PAREDE C

MAIS INFORMAÇÕES: Neste video você pode conhecer melhor os espaços da galeria

Contatos:
http://galeriapoente.com
https://www.facebook.com/poentegaleria/
https://www.instagram.com/galeriapoente/

Telefone: 55 12 99124 4992
Email: contato@galeriapoente.com
Endereço:
Av. Anchieta, 1564 – Jd. Esplanada
São José dos Campos – SP | CEP 12242-280

