
30ª MOSTRA ARTISTAS DA TERRA

REGULAMENTO

Fica instituída pela Secretaria de Desenvolvimento de Cultura e Esporte

de Santa Rosa, com apoio do SESC, a 30ª Mostra Artistas da Terra, a ser realizada no

período de 2 a 30 de agosto de 2018, nas dependências do SESC Santa Rosa.

Da inscrição:

Terão direito a inscrever-se na 30ª Mostra Artistas da Terra cidadãos com

vínculos aos municípios pertencentes às Regiões Noroeste e Missões do Rio Grande

do Sul.

Os participantes poderão inscrever apenas uma obra, de temática livre,

em alguma das seguintes categorias: pintura, desenho, gravura, escultura, porcelana,

fotografia, cerâmica, instalação, infogravura e arte objeto.

A obra deverá ser entregue de acordo com as regras abaixo estipuladas,

constando na ficha de inscrição todos os dados exigidos.

1- Pintura, desenho, fotografia, gravura e infogravura: com moldura ou

tela painel, obrigatoriamente com gancho ou suporte para pendurar, com dimensões

máximas de 90 x 120 cm (incluindo moldura).

2- Escultura, cerâmica e arte objeto: em qualquer material, observando-

se as dimensões máximas de 90 x 120 cm.

3- Porcelana: dimensões máximas de 50 x 80 cm.

4- A entrega da obra (acompanhada da ficha de inscrição devidamente

preenchida) deverá ser feita no Centro Cívico Cultural Antônio Carlos Borges, no

período de 17 a 27 de julho, das 7h30min às 11h e das 13h30min às 17h. A ficha de

inscrição  está  disponível  no  site  da  Secretaria  de  Desenvolvimento  de  Cultura  e

Esporte (http://culturaesporte.santarosa.rs.gov.br/)  e no Centro Cívico Cultural. Após

o término da exposição, a obra deve ser retirada entre os dias 3 e 6 de setembro,



também  no  Centro  Cívico  Cultural.  Depois  deste  prazo,  a  Secretaria  de

Desenvolvimento  de  Cultura  e  Esporte  não  se  responsabilizará  pela  perfeita

conservação da mesma.

5- A obra deverá ser de autoria do artista inscrito e não ter sido exposta

em outro evento.

Parágrafo  único:  o  não  cumprimento  de  algum  destes  itens

impossibilitará a participação da obra na Mostra.

Da premiação:

A  comissão  julgadora,  formada  por  pessoas  de  reconhecido

conhecimento na área das artes plásticas,  atribuirá,  em cada categoria,  o primeiro

lugar e uma menção honrosa. Seus autores serão distinguidos com os devidos troféus.

À  melhor  obra  de  toda  Mostra  será  conferido  o  Prêmio  Valdir  Dani.  Todos  os

participantes receberão certificados.

Obs.: Obras de artistas menores de 16 anos participarão da Mostra em

caráter não competitivo.

Disposições gerais:

A resolução de qualquer questão não prevista neste regulamento ficará a

cargo da comissão organizadora da 30ª Mostra Artistas da Terra.


