
 
 

Aqui, cada traço tem seu valor! 

 

Exposição Pan Techné 
(Homenagem à Semana de 22) 

 

A Cia Arte Cultura e o Atelier Tsuru estão em cooperação para a realização dessa grande exposição que ocorrerá no 
Espaço Cultural Niterói – Correios (Niterói - RJ) em janeiro de 2022. 
 
Em 2022 comemoraremos 100 anos da Semana da Arte Moderna de 1922, um marco na história da arte brasileira que 
nos inspira até os dias atuais. 
A Exposição Pan Techné NÃO É TEMÁTICA e admitirá qualquer forma de expressão em homenagem aos artistas de 
diversos segmentos que participaram do movimento de 1922. 
 

 
SOBRE O ESPAÇO 
O Espaço Cultural foi criado no dia 14 de novembro de 
2014, data do centenário do Palácio dos Correios. A 
inauguração foi marcada pela exposição “Djanira – 
cronista de ritos, pintora de costumes”, com a exibição de 
120 obras da artista, pertencentes ao acervo do Museu 
Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. 
No primeiro pavimento do prédio o Espaço Cultural 
dispõe de duas salas de exposição e uma sala para 
oficinas. No segundo pavimento há mais quatro salas de 
exposição, a sala histórica e um auditório que possibilita 
a realização de eventos de música, humanidades, 
audiovisual e seminários.  
 
Veja mais em: www.correios.com.br/educacao-e-
cultura/centros-e-espacos-culturais/espaco-cultural-
niteroi 

 
SOBRE A CIA ARTE CULTURA 
Empresa de marketing artístico, sediada em São Paulo, há 15 anos no mercado, reúne os melhores profissionais e 
parcerias que visam alavancar a carreira de artistas visuais. Exposições coletivas e individuais, nacionais e 
internacionais, mídia digital, congressos, vídeos e projetos de desenvolvimento artístico estão entre os serviços 
oferecidos aos artistas que entendem suas carreiras como um empreendimento. 
 
SOBRE O ATELIER TSURU 
Sediado em São Paulo há _ anos. Além de cursos de cerâmicas, pintura e desenho, vem se destacando pela realização 
de exposições individuais e coletivas com artistas ceramistas. Seu principal projeto é a Exposição Universo Cerâmico, 
cuja 6ª edição ocorreu em agosto de 2021. 
 

COMO PARTICIPAR 
 
Artistas que já trabalham com a Cia Arte Cultura ou Atelier Tsuru 

1. Enviar fotos dos trabalhos com título, valor, técnica e dimensões. As fotos devem estar em boa qualidade sem 
reflexos ou objetos ao fundo.  

2. Enviar comprovante de depósito ou informar a(s) data(s) prevista(s). 
 

NÃO SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES SEM O PREENCHIMENTO DE TODOS OS ITENS SOLICITADOS. 
 
Artistas que irão expor pela primeira vez com a Cia Arte Cultura ou Atelier Tsuru 

1. Enviar por e-mail: 
 Nome do artista/nome artístico. 
 CPF 
 Telefone 
 Fotos dos trabalhos com título, valor, técnica e dimensões. As fotos devem estar e boa qualidade sem 

reflexos ou objetos ao fundo, condição para compor a loja virtual. 



 
 

Aqui, cada traço tem seu valor! 

 
2. Aguardar retorno sobre aprovação para efetuar pagamento. 

 
NÃO SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES SEM O PREENCHIMENTO DE TODOS OS ITENS SOLICITADOS. 

 
   
 
INVESTIMENTO 
 
Até dois trabalhos 
R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) por inscrição. 
 
ATENÇÃO 
Para artistas participantes na Exposição Brazil in Focus 
em Barcelona, o valor é: R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta 
reais) por inscrição. 
 
Para artistas residentes no Rio de Janeiro e que entregarão 
as obras diretamente no Espaço Cultura Niterói – Correios, 
o valor é: R$ 500,00 (quinhentos reais) por inscrição. 
 
O Espaço Cultural Niterói – Correios não cobra qualquer 
valor pelo espaço. Os valores acima serão destinados para 
o pagamento de: curadoria, produção, transporte, 
profissionais de cinegrafia e fotografia, coquetel de abertura 
e divulgação. 

 
PAGAMENTO 
 
Depósito bancário (À vista): 
BANCO DO BRASIL – AG 6975-2 – CC 10.212-1 - CPF 042.834.058-09 – Francisco de Assis dos Santos 
 
Parcelado pelo Mercado Pago: 
 
Para inscrições gerais:  
https://mpago.la/2Dye4uD 
 
Para artistas participantes da exposição Brazil in Focus: 
https://mpago.la/2wbFSLe 
 
Para artistas residentes no Rio de Janeiro que entregarão as obras diretamente no Espaço Cultural Niterói: 
https://mpago.la/2yrWfPg 
 
TEMA 
 
Conceitos de Arte 
A partir de uma dinâmica proposta logo ao entrar no espaço reservado à atividade, cada participante participará de uma 
jornada por conceitos artísticos que o ajudarão a penetrar nas estranhas da arte como um processo em que criador, 
criatura e público interagem constantemente.  
 
Coordenação 
Oscar D'Ambrosio é Pós-Doutor e Doutor em Educação, Arte e História da Cultura, Mestre em Artes Visuais, jornalista e 
crítico de arte. 
 
Atividades extras 
Teremos uma palestra com o Professor Dr. Oscar D´Ambrosio das 13 às 15 horas. A participação é gratuita com reserva 
no ato da inscrição. 
 
SOBRE AS OBRAS 
O artista disporá das seguintes medidas para apresentação dos trabalhos: 

https://mpago.la/2Dye4uD
https://mpago.la/2wbFSLe
https://mpago.la/2yrWfPg


 
 

Aqui, cada traço tem seu valor! 

 
 Trabalhos bidimensionais – As obras deverão ter medidas de no máximo 120 x 120 cm, incluindo moldura, se 

houver. As obras sem moldura deverão ter o acabamento próprio ou painéis com pintura nas laterais. 

 Trabalhos tridimensionais – As obras não poderão ultrapassar a medida máxima de 0,8 metros em qualquer uma de 

suas dimensões. 

 Dípticos, trípticos ou polípticos não serão aceitos. 

 As obras que necessitarem de suportes especiais, estes deverão ser providenciados pelo artista e entregues com a 

obra. 

 Obras com peso excessivo estão sujeitas a tarifação excepcional para transporte. 

  
CRONOGRAMA 
 
Inscrições: até 11/01/2022 
 
Aceitaremos inscrições até atingir a capacidade máxima do espaço expositivo, podendo encerrá-las antes do 
prazo final do regulamento. 
 
Recebimento das obras: 

São Paulo: até 14/01/2022 
No Espaço Cultural Niterói: SOMENTE no dia da montagem da exposição em 20/01/2022 

 
Abertura da Exposição: 22/01/2022 – 13:00h 
 
Período de exposição: de 22/01/2022 a 12/03/2022 

 
ENTREGA DAS OBRAS 
 
As obras devem ser entregues na Cia Arte e Cultura até 14/01/2022, no endereço abaixo: 
 

Cia Arte Cultura – Alameda Guatás, 445 – Saúde - São Paulo/SP. – CEP  04053 041 
Das 10:00 às 18:00 horas 

Contato: 11 98571 1766 ou 11 98120 2199 

 
Para os que entregarão no Centro Cultural Niterói: 
 
SOMENTE no dia da montagem da exposição em 20/01/2022, no endereço abaixo: 
 
 Espaço Cultural Correios Niterói – Av. Visconde do Rio Branco, 481 - Centro, Niterói 

– RJ – CEP  24020 005 
Das 11:00 às 14:00 horas 

Contato: 11 98571 1766  ou 11 98120 2199 


