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EDITAL PARA EXPOSIÇÃO COLETIVA NO SUBSOLO – Laboratório de Arte 
_______________________________________________________________ 
 
Inscrições abertas até 04.03.2019 
________________________________________________________________ 
 
O SUBSOLO – Laboratório de Arte abre seu espaço para submissão de obras de Arte 

que irão compor uma mostra coletiva de artistas nos meses de março e abril de 2019. 

 

1 - QUEM SOMOS 

O SUBSOLO é um espaço independente, sem apoio financeiro privado ou 

governamental.  O SUBSOLO oferece seu espaço a cursos de Arte, workshops, 

palestras, exposições, residências artísticas, acompanhamento de artistas, 

publicações, curadoria e Arte Educação. Situado na cidade de Campinas – SP, o local 

vem realizando exposições de arte contemporânea com repercussões nacionais e 

internacionais.  

 

2 - QUEM PODE PARTICIPAR E COMO SE INSCREVER 

2.1 - Podem se inscrever artistas, jovens artistas, estudantes de Artes Visuais e 

artistas autodidatas. 

2.2 - A inscrições são gratuitas via e-mail (subsololaboratorioarte@gmail.com); o 

artista pode inscrever até três obras devidamente identificadas com nome do autor, 

título, ano, técnica e dimensões. Enviar por e-mail: 

A – Ficha de inscrição; 

B – Currículo; 

C – Dossiê de imagens dos trabalhos propostos; 

D – Texto conceitual; 

Ao enviar por e-mail, identificar no assunto: INSCRIÇÃO PARA EXPOSIÇÃO 

COLETIVA NO SUBSOLO – nome do artista. 

2.3 - Data final de entrega/envio da proposta: 04.03.2019. 

 

3. AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 

A avaliação das propostas será feita por uma Comissão de Seleção formada por três 

membros de especialistas na área de Artes Visuais. Serão considerados para fins de 

análise das propostas os seguintes critérios: 

3.1 -  Caráter inovador em linguagens contemporâneas; 

3.2 -  Domínio técnico e exequibilidade da proposta de exposição; 

3.3 - Clareza da proposta; 

3.4 -  Adequação ao espaço do SUBSOLO. 

 

4. ENTREGA DAS OBRAS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DA EXPOSIÇÃO 

O artista selecionado deverá entregar a obra no SUBSOLO na forma como foi 

apresentada na proposta de exposição selecionada ou ressalvadas pelo Conselho do 

SUBSOLO. 

4.1 - É de responsabilidade do artista/proponente o transporte da obra, tanto a 

entrega no SUBSOLO quanto a retirada na Rua Proença, nº 1000 – Campinas (SP) 

– CEP: 13.026-121; 
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4.2 – As obras selecionadas deverão ser entregues até dia 21.03.2019; conforme o 

cronograma abaixo (item.7) 

4.3 – No caso da obra ser entregue via Correios, é de responsabilidade do artista o 

pagamento das taxas para a entrega e o reenvio ao remetente. Se for utilizado este 

recurso o artista deverá informar na ficha de inscrição; 

4.4 - O expositor deverá estar de acordo com o projeto expográfico aprovado e 

elaborado pela Comissão de Seleção do SUBSOLO, incorporando, se necessário, as 

sugestões que lhe forem encaminhadas. 

4.5 – É de responsabilidade do artista expositor entregar a obra devidamente 

embalada e na retirada levar a embalagem a ser utilizada. 

 

5. RESPONSABILIDADES DO SUBSOLO 

5.1 - Montagem da exposição ou projeto; 

5.2 - Manutenção e limpeza do espaço durante o período da atividade proposta; 

5.3 - Expografia; 

5.4 - Criação do material gráfico; 

5.5 - Divulgação; 

5.6 - Desmontagem da exposição; 

5.7 - Organização do evento de abertura da exposição; 

5.8 – Curadoria: Eder Aleixo. 

 

6. CONDIÇÕES E TAXAS 

6.1 – O SUBSOLO - Laboratório de Arte cobrará uma taxa de R$ 50,00 (cinquenta 

reais) dos artistas selecionados, que será destinada a cobrir os gastos referentes ao 

conteúdo do item 5 e às despesas relacionadas a limpeza, monitoria, aluguel etc.  

 

7. RESULTADO E ENTREGA DAS OBRAS 

7.1 – As propostas serão julgadas no dia 08.03.2019 

7.2 – Os artistas selecionados serão comunicados via e-mail até 12.03.2019 

7.3 – A entrega das obras devem ser até 21.03.2019 

 

Cronograma da exposição: 
Montagem: 24 e 25.03.2019 
Abertura: 26.03.2019 das 19h às 22h 
Encerramento: 15.04.2019 
Desmontagem: 16.04.2019 
 
Organizadores 
Danilo Garcia 
Eder Aleixo 
 

Mais informações: 

E-mail: subsololaboratorioarte@gmail.com 

Tel.: (11) 94965-5722 

www.facebook.com/subsololaboratoriodearte 

http://www.facebook.com/subsololaboratoriodearte
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FICHA DE INSCRIÇÃO – EXPOSIÇÃO COLETIVA NO SUBSOLO – 

Laboratório de Arte 

Início da exposição: 26.03.2019 | Término: 15.04.2019 

 

Nome completo: 

Nome artístico: 

Endereço: 

Cidade:                                                                   Estado: 

Tel: (   ) 

e-mail: 

 

 

Título da obra: 

Modalidade: (pintura,  escultura, instalação, vídeo...) 

Dimensão: 

Ano: 
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