
                                                                            

Exposição em Barcelona 

BRAZIL IN FOCUS - 2021 
 

Prezado Artista, 
A Cia Arte Cultura, empresa de marketing artístico com 15 anos de operação em São Paulo/Brasil, apresenta 

mais uma oportunidade para você difundir sua obra no exterior. 

Vamos realizar a exposição Brazil in Focus - Barcelona 2020, uma grande coletiva com obras de 

artistas brasileiros / estrangeiros. 

Esse projeto será realizado com o compromisso da Cia Arte Cultura, de entregar um evento que realmente 

faça a diferença na formação do seu portfólio, observando todos os trâmites legais para saída de obras do 

país, com possibilidade de venda de obras e PREMIAÇAO! 

 

Sobre as obras: 

-Não há tema estabelecido. Cada artista poderá apresentar dois trabalhos que melhor representam sua obra 

atual.  
-Deverão medir até 50x70x4cm, ou seja, as obras não poderão ultrapassar essas medidas na largura 

ou comprimento e altura. 
-Obras tridimensionais ou frágeis serão tratadas pontualmente. 

 

Premiação 
Será composto um júri pela galeria para atribuir prêmios aos 1º, 2º e 3º lugares a serem entregues após a 

exposição. 

1º Lugar – ESTOJO CAVALETE EM MADEIRA OLEO CLÁSSICO 

Modelo tradicional em faia maciça oleada, com compartimento duplo 

para cores, logotipo Maimeri gravado em relevo no encosto de cabeça, 

bolsa de nylon azul e alça de ombro, alça em couro, paleta em faia e 

divisórias, no valor de R$ 2.5000,00 

Composição: Interior 40x27cm /  15 tubos variados 20ml /  Titanium 

branco 60ml /  75ml mais fino Olietto 

75ml de óleo de linhaça /  Caixa de carvão / 3 escovas sintéticas / Copo de 

metal duplo / Espátula de faca . 

                            



                                                                            

 

 
Composição: - 10 tubos variados 20ml / - 75ml mais fino Olietto - 2 pincéis 

de cerda chata, no valor de R$ 500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º  Lugar – KIT MAIMERI 
Composição: - 10 tubos variados 20ml / - 75ml mais fino Olietto. no 

valor de R$ 400,00 
 

 

 

 

 

 

 

Sobre o espaço expositivo 

Galeria IMAGINARTE 
Localizada em Barcelona na Dante Alighieri 157, é voltada para 

exposição de obras espaço criativo e restauração de obras, e 

tem realizado projetos com artistas de excelente qualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            
Cronograma: 
Será definido tão logo tenhamos condições para a viagem. 

 

Investimento: 
R$ 3.400 a vista ou em até 5 parcelas de R$ 680. 

Artistas que participaram na Exposição Brazil in Focus em Dubai participam com R$ 3.200 à vista ou até 5 

parcelas de R$ 640. 

Esse rateio dá direito ao envio de 2 obras, porém é permitido o envio de mais obras com acréscimo 

proporcional. 

Estão incluídos nesse valor: documentação de exportação, transporte, montagem, desmontagem, coquetel de 

abertura, venda, convite e divulgação e certificados. 

 

Como participar 
1- Artistas que tem seu trabalho aprovado na Cia Arte Cultura: Envie email confirmando participação e 

programação de pagamentos (datas e valores). 

2- Artistas que estão ingressando pela primeira vez na Cia Arte Cultura: Envie email com fotos de 

trabalhos para curadoria (não precisa ser os que vão para a exposição) + programação de 

pagamentos (datas e valores). 

 

Cia Arte Cultura 

Alameda dos Guatás, 445 – São Paulo/SP 

www.ciaartecultura.com.br 

assessoria@ciaartecultura.com.br 

tel.: 55 11 98571 1766 (whats app) 

 

Realização                                                           Apoio 
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