
 Exposição Panorama das Artes Visuais de Cascavel 

* Reforço das ações decidas em reunião com artista plásticos no dia 20-02-2017 sobre a Exposição 

Panorama das Artes Visuais de Cascavel. 

 

A exposição será realizada no período de 13 de março à 26 de abril de 2017, sendo 

que a abertura da mostra, no dia 13/03, iniciará as 19h30 no MAC – Museu de Arte 

de Cascavel.* 

Critérios de participação: 

 

1. O artista deverá residir no Município de Cascavel e já ter realizado ao menos 

uma exposição em seu currículo artístico; 

2. Cada artista poderá expor 01 trabalho bidimensional com dimensões 

máximas de 1,5x1,5m, ou se quiser  pode também ser 02 obras de 

0,75x0,75m; 

3. Quanto as obras tridimensionais (escultural, objetos e etc.) o artista poderá 

expor 02 obras de até 1,5x1,5mx3,0 (h) ou se for instalação até 2m2. No 

caso de obras não convencionais como vídeo instalações obras multimídias o 

artista deverá providenciar os materiais necessários para que sua obra 

possa funcionar, pois o Museu oferecerá somente ponto de luz. 

(equipamentos deverão ser providenciados pelos artistas); 

4. As obras de ocupação e interferência no espaço a organização oferece a 

parede lateral do MAC para criações dos trabalhos porem o artista ou 

coletivo deverá fazer um projeto e apresentar antecipadamente para 

aprovação da organização. E os materiais e tintas correrão por conta dos 

artistas ou coletivo; 

5. As obras deverão ser entregues para montagens 01 semana antes da 

abertura da exposição, ou seja, dia 6 de março impreterivelmente, caso 

não seja cumprida esta data o artista corre risco de não participar da 

exposição; 

6. Para obras em papel o Museu oferece painel de 40x55cm e 110x80cm para 

montagem e exposição das obras, devendo ser solicitado com antecedência 

para preparação dos mesmos para exposição. 

7. As obras deverão ser entregues prontas para serem expostas na exposição 

(com molduras, suportes e proteção); 

8. No ato da entrega das obras o artista deverá deixar anexo no verso das 

obras as seguintes informações: #Nome do Artista; #Titulo e ano da Obra; 

#Técnica; #Dimensões. Estas informações servirão para produção das 

etiquetas de informações das obras. Deverá também deixar seu endereço de 

contato para constar na etiqueta para caso alguém se interesse em adquirir 

ou entrar em contato com o artista; 

 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: o artista que não compareceu a reunião terá 

até sexta feira dia 24 de fevereiro para confirmar sua participação e 

preencher a ficha cadastral dos artistas visuais, caso não faca nesta data 

limite não poderá participar da Exposição Panorama das Artes Visuais de 

Cascavel. 

 


