
A Galeria Cia Arte Cultura e Barthô NAIF se reúnem para realizar a 
exposição NATAL NAIF. Poderão participar artistas de qualquer parte do 
mundo que trabalham esta estética e que entendam suas carreiras como 
empreendimento. 
 
 
SOBRE O ESPAÇO 
O Shopping West Plaza está localizado na Zona Oeste de São Paulo, próximo 
ao Memorial da América Latina. Dividido em 3 blocos, possui 200 lojas, entre 
essas, 8 lojas âncoras e 2 megalojas. 
A Galeria Cia Arte Cultura, ocupa uma loja no piso 1 do bloco A com 200 m2. 
Possui um espaço expositivo para artistas cooperados e outro destinado às 
exposições coletivas ou individuais. 
Veja vídeo de um das exposições: youtu.be/bXJO5216OCM 
 
SOBRE A BARTHÔ NAIF 
A Barthô NAIF atua como galeria com ênfase em artistas que desenvolvem a 
estética NAIF. 
 
INVESTIMENTO 
 
Artistas do Clube NAIF: 
Até 2 trabalhos: R$ 360,00 à vista com depósito bancário ou PIX ou em 3 
parcelas de R$ 120,00 com boletos (set/out/nov/2021) 
Poderá ser parcelado também com CC no Mercado Pago nesse 
link: https://mpago.la/1txe2re 
 
Para depositar à vista: 
- BANCO DO BRASIL – AG 6975-2 – CC 10.212-1 - CPF 042.834.058-09 – 
Francisco de Assis dos Santos 
- PIX: 11985711766 
  
Demais Artistas: 
Até 2 trabalhos: R$ 500,00 à vista com depósito bancário ou em 3 parcelas de 
R$ 166,66 com boletos. 
 
Para depositar à vista: 
- BANCO DO BRASIL – AG 6975-2 – CC 10.212-1 - CPF 042.834.058-09 – 
Francisco de Assis dos Santos 
- PIX: 11985711766 
  
COMO PARTICIPAR 
 
Artistas do Clube NAIF 

1. Apenas envie fotos dos trabalhos + título, valor, técnica e dimensões 
para: assessoria@ciaartecultura.com.br 

 
As fotos devem estar em boa qualidade sem reflexos ou objetos ao fundo, 
condição para compor a loja virtual. 
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2. Enviar comprovante de pagamento ou informar forma de pagamento 
para envio de boletos 

  
Demais artistas: 
FAÇA SUA INSCRIÇÃO preenchendo o formulário nesse link e participe como 
membro do clube: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3jNOF9qoZZB8R7jCYqPUA
osUeIjLx82VQ9cAYiWkvFurOmg/viewform 
  
ITENS INCLUSOS 
Espaço expositivo, montagem, desmontagem, curadoria, certificado, coquetel 
de abertura, registo da exposição em vídeo e fotos, venda, entrega, vendedor 
dedicado de quarta a domingo das 12 às 19:00h (inclusão no site de venda 
Blombô). 
 

SOBRE AS OBRAS 
O artista disporá das seguintes medidas para apresentação dos trabalhos: 
 

 Trabalhos bidimensionais – As obras deverão ter medida de até 60 x 
600 cm incluindo moldura, se houver. As obras sem moldura deverão ter 
o acabamento próprio. 

 Trabalhos tridimensionais – As obras não poderão ultrapassar a medida 
máxima de 0,5 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. 

 Haverá retenção de 40% sobre o valor de venda, a título de comissões. 
  
CRONOGRAMA 
Inscrições: até 26/11/2021 
Recebimento das obras: até 27/11/2021 
Abertura da Exposição: 01/12/2021 
Período de exposição: 01/12/21 a 16/01/22 
  
ENTREGA DAS OBRAS 
As obras devem ser entregues na Cia Arte e Cultura, no endereço abaixo: 
 
Cia Arte Cultura - Alameda Guatás, 445 – Saúde - CEP  04053-041 - São 
Paulo - SP Das 10:00 às 18:00 horas ou no local da exposição de quarta à 
domingo das 12:00 às 19:00 h 
  
Contatos: (11) 98571 1766 
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