Exposições na Europa - Regulamento
Prezado(a) Artista,
O Atelier de Arte Tsuru e a Cia Arte Cultura apresentam ótimas oportunidades de negócios e
divulgação para sua obra. São projetos a serem realizados em locais aprovados em visita técnica de
nossa equipe, em parceria com galerias e produtores da Europa.
Há projetos exclusivos para artistas que deixaram suas obras em reserva técnica em Barcelona em março
de 2022, os quais denominamos “Artistas com obras em Barcelona”. Isso é porque, por estarem as
obras na Europa, podemos atender os prazos sem que tenhamos que deslocar nossa equipe para lá,
ficando a implantação por conta de nossos parceiros.
Há outros abertos para participação de todos, enviando obras de Barcelona, Brasil ou qualquer outro país.
1.

PROJETOS PARA ARTISTAS COM OBRAS EM BARCELONA

MAIO

Projeto 1
Exposição virtual e presencial: “VIVA OU
MORRA” Data da Exposição: de 21 a 31/05/2022
Custo por artista Atelier Tsuru e Cia Arte Cultura: GRATUITO
Prazo para confirmação: 16 de maio de 2022
Local: Imaginarte Gallery
Endereço: Dante Alighieri 157, CEP 08032 - Barcelona

Projeto 2
Exposição presencial: “EL MAR EM
IBIZA” Data da Exposição: De 27/05 a
06/06/2022
Custo para exposição de 1 obra: 120 euros (conversão
em euro turismo).
Não serão admitidas obras tridimensionais
Prazo para confirmação com pagamento: 16/05/22
Lugar: Hotel: Can Maries
As obras serão expostas no interior do magnífico
Hotel Rural Can Maries rural na Ilha de Ibiza.
Endereço: Vénda des Port, 30, 07815 Sant Miquel de
Balansat, Balearic Islands

Projeto 3
Feira de Arte: "ARTERIA EM MONZÓN"
Super oportunidade! A organizadora deste evento é a
Prefeitura do Município de Monzón em um centro de
eventos e será muito concorrida porque a última edição
aconteceu há 3 anos. O Atelier Tsuru e a Cia Arte Cultura
terão Stands próprios. Nosso stand terá 2,40 metros de
altura por 3 metros de comprimento, (com iluminação, trilho
de alumínio, testeira), suficientes para aproximadamente 7
obras bidimensionais e 6 tridimensionais.
As vagas serão reservadas em ordem de chegada das
confirmações.
Custo para participar com 1 obra: 125 euros (conversão
em euro turismo)
Data da Exposição: 3, 4 e 5 de junho de 2022

Prazo para confirmação com pagamento: 16 de maio de

2022
Local: PLAZA MAYOR 4 22400 MONZÓN (HUESCA)

Projeto 6
Torremirona Club de Golf
Exposição presencial: um mês a escolher
Data da Exposição: 1 mês
Custo para expor 1 obra: 280 euros
Lugar: Sala verde do Clube.
Ctra. N-260 Km. 46 – 17744 - Navata (Figueres)
GIRONA

2.

PROJETOS PARA TODOS OS ARTISTAS ENVIANDO OBRAS DO BRASIL E OUTROS PAÍSES

SETEMBRO
Projeto 5
Evento: GALA IMAGINARTE
Exposição presencial: 16 de setembro de 2022
Prazo para entrega do trabalho: 15 de agosto
de 2022
Artistas com obra em Barcelona - custo para
exposição de 1 trabalho: 150 euros (conversão em
euro turismo). Artistas enviando obras do Brasil custo para exposição de 1 trabalho: 230 euros euros
(conversão em euro turismo).
Esse evento terá custo de entrada de 25 euros, porém
os artistas terão suas entradas incluídas nesse valor

Local: Hotel El Castell Carrer del Castell, 1, 08830 Sant Boi de Llobregat, FC Barcelona
Entrada y visita: 25€
A festa será apresentada pelo diretor de TV local da
Catalunha com jornalistas de rádio e mídia impressa locais, e destinaremos uma porcentagem da venda
para uma ONG. Teremos Body Paint, música ao vivo, bufê doce e salgado e tapete vermelho photo bacck
wall e cerimônia de premiação. Artistas que desejam ficar no hotel terão um desconto, que estamos
esperando nos confirmarem que preço seria o quarto duplo.

OUTUBRO
Projeto 7
O CARROSSEL DU LOUVRE
Exposição presencial: Art Shopping Carrousel du
Louvre - Data da Exposição: 21, 22 e 23 de outubro de
2022 Prazo para entrega do trabalho: 01 de agosto de
2022 Artistas com obra em Barcelona - custo para
exposição de 1 trabalho: 480 euros (conversão em
euro turismo).
Artistas enviando obras do Brasil - custo para
exposição de 1 trabalho: 660 euros (conversão em
euro turismo).
Os artistas participantes desse projeto terão direito a
participarem com uma obra em 2 turnês da Imaginarte
em espaço a ser definido.
Os valores poderão ser parcelados desde que totalize
até agosto/22.

