
                                                                                                                                              
 
 

REGULAMENTO 
 

Projeto Lentes 
 

 O Sindicato Nacional dos Artistas Plásticos e Comitê Nacional da Associação Internacional de Artes 
Plásticas – SINAP-ESP/AIAP  torna público o regulamento da Exposição Projeto Lentes que se realizará 
no período de 27/07/19 á 31/08/19, na Galeria Cia Arte Cultura, no Golden Square Shopping, localizado 
na Av. Keneddy, 700 em São Bernardo do Campo/SP.  
 
  
 
1. OBJETIVO 
 
1.1. Divulgar as produções dos artistas sob o tema “Lentes” com utilização de lentes a serem doadas pelo 

SINAP-ESP. 
 
1.2 Sobre o Projeto 
A arte é uma forma de interpretar, ou seja, de ler o mundo. Esse é o mote do Projeto Lentes. sob 
coordenação do Professor Oscar D’Ambrosio, tem como objetivo central realizar uma reflexão e uma 
exposição de artes visuais a partir de um objeto: lentes óticas. 
Cada artista receberá lentes óticas para desenvolver um trabalho plástico. A única condição é que ela 
(s) se faça (m) presente (s) na obra apresentada. O único limite é a capacidade de cada um de lidar 
com o tema. 
Não há barreiras ou pré-conceitos. Afinal, uma lente é um dispositivo ótico que origina convergência ou 
divergência dos raios luminosos, formada por um bloco de vidro. Mas o termo “lente”, em língua 
portuguesa, ganha ainda dois sentidos muito interessantes como pontos para pensar: 
“professor universitário” e “aquela que lê”. 



                                                                                                                                              
Busca-se assim que cada artista, dentro de sua poética, dê à lente o seu próprio sentido. Isso pode 
ocorrer na conjugação de diversos elementos, como a visão de mundo e o imaginário de cada um; a 
capacidade de adaptação da artista às mais diversas situações; a conectividade com si mesma, com 
outras pessoas e com a realidade circundante; e o diálogo com a tradição e as novas tecnologias. 

  
2. PREMIAÇÃO 
a. 1º lugar: Anuidade gratuita em 2020. 
b. Medalha de Prata 
c. Medalha de bronze 
Todos os inscritos receberão certificados de Participação... 
  
3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
3.1 Os artistas deverão retirar a quantidade de lentes que julgar necessária  no SINAP-ESP de segunda a 
sexta entre 14:00 e 18:00 horas, na Rua Pamplona, 1244 – São Paulo/SP.ou solicitar entrega pelos correios 
com despesas a pagar para sinapesp.aiap@iol.com.br – Tel 11 3884 1727 
 
.3.2 Poderão participar do salão, artistas brasileiros e estrangeiros, residentes no Brasil ou não, que 
atendam aos requisitos estabelecidos neste regulamento, disponível também no site 
www.sinapespaiap.com.br 
3.3 Os artistas poderão participar apenas individualmente. 
3.4. Cada participante deverá apresentar 1 obra. 
  
4 – INSCRIÇÕES 
Será cobrada uma taxa para rateio do frete das obras até o espaço expositivo (ida e volta), material 
de divulgação e outras despesas nos seguintes valores: 
 
4.1   Artistas associados ao SINAP-ESP/AIP = R$ 80,00. 
4..3 Artistas não associados ao SINAP-ESP/AIP = R$ 150,00. 
Caso o artista se filie para participar desse projeto, o valor, composto pela anuidade mais a taxa de 
rateio desse projeto (R$350 + R$80 = 430) poderá ser dividido em 2 vezes. 
 
 
5. SOBRE A INSCRIÇÃO  
5.1 A inscrição poderá ser efetuadas até 12 DE JULHO DE 2019. Basta solicitar boleto por email – 
sinapesp.aiap@uol.com.br e agendar a retirada das lentes. 
5.2 Artista não filiados, deverão enviar dados pessoais com endereço completo e CPF 
 
Endereço para retirada das lentes:  
Rua Pamplona, 1244 - São Paulo/SP 



                                                                                                                                              
5.4 A inscrição implica na aceitação integral pelo participante de todas as disposições deste Regulamento.  
 
6. SOBRE AS OBRAS  
6.1 a. Trabalhos bidimensionais – As obras deverão ter a medida máxima de 120 x 120 cm e mínima, 
de 30 x 40 cm incluindo moldura, se houver. As obras sem moldura deverão ter o acabamento 
próprio.  
b. Trabalhos tridimensionais – As obras não poderão ultrapassar a medida máxima de 0,5 metros em 
qualquer uma de suas dimensões.  
c. Dípticos, trípticos ou polípticos não serão aceitos.  
6.2. As obras que necessitarem de suportes especiais, estes deverão ser providenciados pelo artista e 
entregues com a obra.  
6.3. Caso o artista deseje, as obras poderão ser comercializadas no valor indicado na ficha de inscrição, 
com retenção 20% a título de comissões.  
 
 
8. SOBRE O JURI 
8.1 O SINAP-ESP/AIAP formará um júri de premiação o qual contemplará os trabalhos ao vivo, antes da 
abertura exposição.  
8.3 O Júri de Premiação é soberano e não caberão recursos ou reconsiderações às suas decisões.  
 
 
9. SOBRE A EXPOSIÇÃO  
9.1 A exposição acontecerá no período 27 DE JULHO A 31 DE AGOSTO DE 2019 
9.2 A exposição estará aberta ao público no período de funcionamento do Golden Suare Shopping 
9.3. Em nenhuma hipótese as obras poderão ser retiradas antes do término da exposição.  
8.4. Caberá à Comissão Organizadora o conceito e a resolução sobre a montagem da exposição.  
 
9. SOBRE O TRANSPORTE  
9.1. Os artistas que enviarem suas obras por transportadoras receberão igualmente pelas transportadoras 
de sua indicação. A programação da retirada das obras junto a transportadora deverá ser feita diretamente 
pelo artista, com frete pago por ele. Cessa a responsabilidade dos organizadores no momento em que as 
obras forem entregues à transportadora;  
9.2 Todo e qualquer custo referente ao envio e retirada da obra de arte é de responsabilidade do artista.  
9.3 Obras danificadas durante o transporte só serão expostas se o artista tiver tempo hábil para sua 
restauração.  
 
10. DISPOSIÇÕES GERAIS  
10.1º SINAP-ESP, tomará todos os cuidados necessários para que as obras não sofram avarias ou furtos, 
ficando a cargo do artista a contratação de seguro para cobrir eventuais ocorrências, como atentados ou 
acidentes causados por fenômenos naturais.  
10.2. As obras expostas no salão deverão ser retiradas no prazo estipulado, não sendo retiradas nesse 
período, as mesmas serão doadas ao Sindicato Nacional dos Artistas Plásticos – SINAP-ESP para 
realização de Leilão Beneficente a entidades.  
10.34. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela CIA ARTE CULTURA e pelo SINAP-
ESP/AIAP.  
 

11. CRONOGRAMA 

Inscrições: até 12/07/2019 

Entrega das obras: até 22/07/2019 
Apreciação do júri para premiação: 25/07/2019 

Abertura da exposição: 27/07/2019 

Período de exposição: 27/07 A 31/08/2019 

 
 
 
 Realização:    Apoio: 



                                                                                                                                              

                                               


