
                                                                                                    

Exposição em Paris 

BRAZIL IN FOCUS - 2022 
Prezado(a) 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. 

A Cia Arte Cultura e o Atelier Tsuru estão em cooperação para a realização dessa grande exposição. 

 

Vamos realizar a exposição Brazil in Focus - Paris 2022, uma coletiva com obras de 20 artistas 

brasileiros/estrangeiros. 

Esse projeto será realizado com o compromisso da Cia Arte Cultura e do Atelier Tsuru, 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. 

 

Atenção: 

Estamos trabalhando considerando que a crise sanitária está sob controle e programando pagamentos à 

vista para a data mais próxima possível da implementação do projeto, dezembro/21. 

Caso haja fechamento de fronteira, realizaremos a exposição imediatamente após a reabertura. 

 

Sobre as obras: 

-Não há tema estabelecido. Cada artista 

poderá apresentar dois trabalhos que melhor 

representam sua obra atual.  
-Deverão medir até 50x70x4cm (as obras 

não poderão ultrapassar essas medidas na 

largura ou comprimento e altura) ou, se 

enrolada, em medidas negociadas 

pontualmente com a curadoria. 
-Obras tridimensionais ou frágeis serão 

tratadas pontualmente. 

- Os artistas que enviarão peças em cerâmica devem fazer contato sobre 

formatos e embalagens com a curadora Eliana Tsuru em 11 98417 5894 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    

 
 

 

 

Localizada no coração de Paris, no bairro de Saint Germain. na 11 Rue 

Frédéric Sauton, 75005, a GALERIE ARTES possui 40 m de área expositiva. 

Conheça sobre a galeria em https://g.co/kgs/wrq7Zu  ou 

https://www.artistescontemporains.org/lieux_dart/galerie-artes/ 

https://g.co/kgs/wrq7Zu
https://www.artistescontemporains.org/lieux_dart/galerie-artes/


                                                                                                    
 

 

 

 

Cronograma:  
Abertura: 7 de março de 2022 

Período de exposição: 7 a 13 de março de 2022 

Coquetel de abertura: 9 de março de 2022 

 

Investimento: 
R$ 2.600 para pagamento em dez/janeiro. 

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. 

 

Atenção: Nossa exposição de Barcelona ocorrerá uma semana depois. 

Aos artistas que queiram participar das duas exposições o valor total é de R$ 4.900 

 

Veja o regulamento para exposição em Barcelona em : 

https://www.ciaartecultura.com.br/exposi%C3%A7%C3%A3o-brazil-in-focus-barcelona 

 

Como participar 
1- Artistas que tem seu trabalho aprovado na Cia Arte Cultura ou no Atelier Tsuru: envie email 

confirmando participação e programação de pagamentos (datas e valores). 

2- Artistas que estão ingressando pela primeira vez na Cia Arte Cultura ou no Atelier Tsuru: 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 (whatsapp) 

tel.: 55 11 98120-2199 (whatsapp) 

 

Atelier Tsuru 

Alameda dos Guatás, 445 – São Paulo/SP 

www.ateliertsuru.com.br 

ateliertsuru@ateliertsuru.com.br 

tel.: 55 11 98417-5894 (whatsapp) 
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http://www.ciaartecultura.com.br/
mailto:assessoria@ciaartecultura.com.br
http://www.ateliertsuru.com.br/
mailto:ateliertsuru@ateliertsuru.com.br


                                                                                                    

           
  

                                                    

 

 

                                                                

                                                                         Apoio: 

                                  
 


