
 
 

Regulamento | Feira Oriente de Artes Visuais 

 

Capítulo 1 – Do Objetivo  

 

1.1 A Feira Oriente de Artes Visuais, idealizada e realizada pelo Ateliê Oriente tem como 

objetivos:  

• Criar espaço para que artistas exponham e comercializem seus trabalhos sem 

intermediários (diretamente com compradores); 

•  Divulgar suas produções artísticas; 

• Fomentar o debate sobre a produção de artes visuais. 

Capítulo 2 – Dos Participantes  

2.1 Poderão inscrever-se artistas visuais que utilizem qualquer linguagem, residentes no 

país, desde que atendam aos seguintes requisitos:  

2.1.1 Ser brasileiro nato, naturalizado ou mesmo estrangeiro residente no Brasil com 

idade igual ou superior a 18 anos.  

2.1.2 Não possuir grau de parentesco até segundo grau com a Comissão de Seleção e 

Premiação e a Comissão Organizadora/Ateliê Oriente. 

2.1.3 Não possuir vínculo de trabalho com a Comissão Organizadora/Ateliê Oriente. 

Capítulo 3 – Das Inscrições  

3.1 As inscrições estão abertas do dia 6 de outubro até 15 de novembro de 2018, às 23:59 

(horário de Brasília). 



 
 

3.2 Cada artista poderá inscrever até 3 obras, podendo ser dípticos, trípticos ou 

polípticos. No entanto, apenas uma delas poderá participar da Feira, dependendo da 

escolha final da Comissão de Seleção e Premiação. As dimensões máximas são: 

0,80x2,5m. 

3.3 As inscrições possuem uma taxa de R$120,00 e devem ser feitas online pelo link: 

www.atelieoriente.com/feiraoriente 

3.3.1 O pagamento da taxa de inscrição não garante a participação do artista, visto que 

haverá uma Comissão de Seleção e Premiação para avaliar e selecionar de 40 a 50 

participantes. Ou seja, não haverá reembolso pelo valor pago. 

3.4 Não serão aceitas inscrições realizadas por correio ou pessoalmente. 

3.5 O ato de inscrição no processo seletivo implica na aceitação pelo artista de todas as 

condições deste Regulamento. 

3.6 Ao inscrever-se, o artista autoriza a Comissão Organizadora a reproduzir total ou 

parcialmente o material enviado (imagens e textos) para divulgação da Feira Oriente.  

Capítulo 4 – Da Documentação Obrigatória  

4.1 Os interessados em participar da Feira Oriente devem encaminhar no ato de inscrição 

as informações e os documentos abaixo indicados, todos em formato PDF para o email 

feiraoriente.inscricao@gmail.com, com o assunto “Inscrição Feira Oriente”: 

• Ficha de inscrição impressa ou fotocopiada devidamente preenchida e assinada; 

• Cópia da Carteira de Identidade;  

• Fotografias de até 3 obras do artista, conforme explicitado no item 3.2, enviadas em 
jpg. 



 
 

• Documento PDF contendo as mesmas imagens com as seguintes informações:  

 
- Autor;  

- Título da obra;  

- Ano;  

- Dimensões em centímetros (altura, largura e profundidade);  

- Técnica e materiais utilizados; 

- Tiragem (se houver) e valores para venda. 

4.2 Os trabalhos apresentados em formato de vídeo devem conter o link para acesso (não 
é necessário anexar o arquivo no email). 

 
Capítulo 5 – Da Comissão de Seleção e Premiação 

5.1 A Comissão de Seleção será formada por José Octavio Montesanti, colecionador e 

fundador da Galeria Montessanti; Luciana Solano, curadora independente; Mariah 

Rafaela Silva, Mestre em ciências humanas e Vicente de Mello, fotógrafo e artista.  

5.2 Cabe à Comissão:  

 
• Avaliar os trabalhos recebidos; 

• Selecionar de 40 a 50 artistas; 

• Premiar um artista com um voucher no valor de R$500 (sem reembolso), com validade 

de 6 meses, para ser utilizado pelo premiado ou transferível, para qualquer curso ou 

workshop no Ateliê Oriente. Caso o artista seja de fora do Rio de Janeiro, o prêmio será  



 
 

a Imersão no Planejamento Artístico, em formato online, com apostila e 4 atendimentos 

virtuais de 2h/cada. 

Capítulo 6 – Da Divulgação do resultado 

6.1 A lista dos artistas selecionados será divulgada no dia 21 de novembro de 2018 no 

site do Ateliê Oriente e em suas mídias sociais (Facebook e Instagram).  

6.2 Os artistas selecionados serão formalmente comunicados via e-mail pela organização 

do evento. 

Capítulo 7 – Da Entrega das obras 

7.1 As obras selecionadas deverão ser entregues até o dia 26 de novembro de 2018, na 

Villa Aymoré, em horário comercial (10h às 18h). Devem estar emolduradas ou em algum 

suporte que seja possível fixar na parede ou no caso de obras tridimensionais, em algum 

suporte para apresentá-las. 

7.2 A obra a ser comercializada e exposta durante a Feira deverá ser aquela previamente 

enviada no ato de inscrição. Não serão aceitas novas inclusões ou trocas de obras. 

7.3 A obra deverá estar disponível para comercialização, sendo que a organização da 

Feira não tem responsabilidade nenhuma sobre a venda dos trabalhos. 

Capítulo 8 – Da Feira  

8.1 A Feira ocorrerá na Galeria Aymoré, na Villa Aymoré – Glória – RJ, nos dias 29 de 

novembro a 2 de dezembro de 2018.  

8.2 A Feira terá formato de exposição. Logo, as obras dos artistas selecionados estarão 

dispostas nas paredes da Galeria ou no espaço expositivo (em caso de obras 

tridimensionais). 



 
 

8.3 A abertura será no dia 29 de novembro, de 18h às 21h30 e funcionamento nos demais 

dias de 14h às 19h. 

8.4 Os artistas selecionados deverão estar presentes em todos os dias da Feira, nos 

horários determinados, ou poderão enviar seus representantes, já que a negociação de 

venda será diretamente entre o artista e o comprador. Caso nenhuma das duas opções 

seja viável, o artista selecionado poderá disponibilizar seus dados para contato. 

8.5 A montagem e a desmontagem ficarão a cargo da organização do evento. 

8.6 As obras deverão ser retiradas, impreterivelmente, no dia de desmontagem da Feira 

(4 de dezembro), em horário comercial. 

8.7 A Comissão Organizadora realizará a produção do material de divulgação do evento, 

como release, convite virtual e divulgação nas mídias sociais. 

Capítulo 9 – Das Disposições Finais 

9.1 A Comissão Organizadora reserva-se o direito de documentar todas as etapas da 

realização do projeto para eventual utilização desse material na divulgação do evento.  

9.2 A assinatura da ficha de inscrição implica na aceitação integral deste regulamento.  

9.3 É de responsabilidade única e exclusiva do artista inscrito a veracidade das 

informações por ele prestadas no ato de inscrição e a observância e regularização de toda 

e qualquer questão concernente à Lei de Direitos Autorais (Lei Federal nº 9.610) no que 

se refere à documentação encaminhada, bem como às obras apresentadas..   

 

9.4 As decisões da Feira Oriente são soberanas e irrecorríveis.  

 



 
 

9.5 Os casos omissos relativos a este regulamento serão decididos pela Organização da 

Feira Oriente.. 

9.6 Dúvidas referentes à Feira Oriente devem ser encaminhadas ao e-mail 

feiraoriente.inscricao@gmail.com 

 

 

Realização: 

    

 

Parceria: 

   

 

Mais informações: www.atelieoriente.com/feiraoriente 

Dúvidas: feiraoriente.inscricao@gmail.com | 3495.3800 | 21 99360.6731 
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Ficha de Inscrição 

 

N° de inscrição .................................. (para preenchimento da Organização)  

 

Nome artístico .......................................................................................................  

Nome completo ......................................................................................................  

Data de nascimento ......./......../...........  

Naturalidade .................................  UF ............... 

RG ..........................................   CPF ...................................................    

Gênero .............................................. 

Endereço ...........................................................................................................  

Bairro ............................  

Cidade ...................................... Estado ......................  CEP ........................  

Telefone .......................................... E-mail .............................................  

Website ..............................................  

Declaro para os devidos fins estar ciente do regulamento Feira Oriente de Artes Visuais e 

que estou de acordo com ele.  

Data ............................................  

 

Assinatura do artista ................................................ 


