
                                                
 
 

A AVA Galleria, sediada em Helsinki, na Finlândia tem o prazer de convidar a comunidade artística 
brasileira a participar do projeto de divulgação e valorização da arte brasileira no exterior. Com este objetivo 
convida para a II Mostra Temática Brasileira em comemoração aos 100 anos de Jorge Amado, um dos 
mais famosos e traduzidos escritores brasileiros de todos os tempos. 

A Mostra será coordenada por uma comissão organizadora, indicada pelo Presidente da AVA Galleria, Sr. 
Edson Cardoso. 

A Comissão de Seleção e Premiação será composta por três membros indicados pela Comissão 
Organizadora. Casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora e as decisões da Comissão de 
Seleção e Premiação e da Comissão Organizadora serão irretratáveis e irrecorríveis. 
 
1. Finalidade 
 
A II Mostra Temática Brasileira intitulada Jorge sempre Amado tem como objetivo reunir, valorizar e 
incentivar o trabalho dos artistas brasileiros, no seguimento da Pintura, com suas mais significativas 
manifestações, bem como divulgar e promover a cultura brasileira através de seu ilustre escritor Jorge 
Amado em âmbito internacional. A Mostra Jorge sempre Amado realizar-se-á no período de 09 a 19 de 
agosto de 2012, no Espaço Cultural Sanomat Talo – em Helsinki Finlândia, tendo como responsável a AVA 
Galleria com sede na Pohjoinen Rautatiekatu 17 B 8  00100 Helsinki, Finlândia tel +358 40 076 5576. 
 
2. Tema 
 

2.1. O tema da Mostra será o escritor brasileiro Jorge Amado. 
 
2.2. Os artistas interessados poderão, dentro de suas propostas e poéticas, criar trabalhos relacionados 
com o tema, podendo versar tanto sobre o escritor como basear suas produções em obras escritas pelo 
mesmo. 

 
3. Participação 
 

3.1. Poderão participar da seleção artistas brasileiros ou naturalizados brasileiros, sem limite de idade; 
 
3.2. Será cobrada uma taxa individual de inscrição no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) 
 
3.3. Este valor deve ser depositado Banco Santander agência 3977 C/C 01002371-4 em nome de Edson 
Cardoso, curador do evento. CPF 666559607/97 

 
4. Inscrição de 10/03 a 10/04/12 
 

4.1. A seleção será feita enviando para o e-mail :  edson.cardoso@avagalleria.com os seguintes 
documentos: 
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• Ficha de inscrição (anexa a este edital) 
• Portfólio contendo no mínimo 3 (três) fotos de trabalhos relativos ao tema. As imagens das obras 

devem ser enviadas em arquivo digital de no mínimo 300 DPI, nos formatos BMP, JPG, PNG, 
PDF, GIF, BMP, com no máximo 10Mb. As imagens devem ser coloridas e conter as seguintes 
especificações: nome do artista, título, data, técnica, dimensões e materiais utilizados. 

• A dimensão máxima para as obras é de 60 x 60 cm 
• Currículo artístico resumido; 
• Cópia do depósito da taxa de inscrição. 

 
4.2. Estes documentos deverão ser enviados até a data máxima de 10 de Abril de 2012 e somente através 
do endereço eletrônico:  edson.cardoso@avagalleria.com. Não serão aceitas inscrições via correio. 
 
4.3. Realizada a seleção, os artistas serão comunicados, via e-mail, a partir de 15 de abril de 2012 da(s) 
obra(s) classificada(s). 
 
 

 
5. Seleção – Aprovados. 
 

5.1. Os artistas selecionados na deverão enviar até a data máxima de 30/04/2012, texto em Português e 
inglês de no máximo 10 linhas sobre sua obra ou seu trabalho, para o catálogo da exposição com 
informação dos contatos do artista para o e-mail  sami.luoto@gmail.com. 

 
5.2. Os artistas poderão enviar para a seleção até 6 (seis) obras, sendo que dentre elas, serão escolhidas no 
máximo 2 (duas) para participar da Mostra. 

 
5.3. A seleção dos trabalhos será procedida por um Júri de Seleção composto de três membros sendo 1 
(um) o curador, 1 (um) apreciador de arte e 1 (um) artista. 

 
5.4. Os artistas que fizerem parte da Comissão Organizadora e/ou do Júri de Seleção e Premiação poderão 
expor independentemente de seleção, devendo cada trabalho ter afixado um cartão com dizeres: “Membro 
da Comissão Organizadora” ou “Membro do Júri”. 
 
5.5. Todos os artistas selecionados receberão certificado de participação da II Mostra Temática 
Brasileira 
 

 
6. Entrega das obras - De 1/07/2012 a 10/07/2012 
 

6.1. As obras selecionadas deverão ser entregues em perfeito estado de conservação no Endereço: Est. do 
Pau Ferro 52 ap. 304, Jacarepaguá - Rio de Janeiro CEP 22743-051 até a data limite, incluindo a 
postagem de 10/07/2012, embaladas, protegidas e sem o chassi e/ou molduras; 
 
6.2. A AVA Galleria não se responsabilizará por danos que os trabalhos venham a sofrer durante este 
transporte, cabendo aos artistas as providências necessárias para garantir a integridade do(s) mesmo(s); 
 
6.3. Os trabalhos selecionados serão enviados a matriz da AVA Galleria por um custo de 480,00 reais por 
obra para os participantes; podendo ser pago em até 4 (quatro) vezes. 
 
6.4. O valor citado acima corresponde á;  transporte das obras, embalagem, liberação alfandegaria, 
liberação no IPHAN, chassi e/ou moldura, montagem, desmontagem, coquetel, convite, divulgacão na 
imprensa, uma página no site oficial do evento,  uma página no catálogo, contendo imagem de uma das 
obras e texto sobre seu trabalho do artista em dois idiomas. 
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7. Exposição 
 
 
 

7.1. A II Mostra Temática Brasileira Jorge Sempre Amado terá lugar no Espaço Cultural Sanomat 
Talo e ocorrerá no período entre 09/08/2012 e 19/08/2012. 
 
 
 
7.2. As obras autorizadas para venda serão negociadas única e exclusivamente pela Comissão 
Organizadora, que, após o término da exposição  fará o repasse da importância ao artista ficando a AVA 
Galleria com 30% do total das vendas. 

 
 
 
8. Cronograma 
 
Inscrições  
De 10 de marco  a 10 de abril de 2012 
 
Divulgação dos artistas selecionados  
15 de abril de 2012 
 
Envio de material fotográfico e texto 
De 15 a 30 de abril de 2012 
 
 
Entrega da(s) obra(s) selecionada(s) 
De 1 de julho a 20 de julho de 2012 
 
Abertura da Mostra 
10 de agosto de 2012 
 
Encerramento da Mostra 
20 de agosto de 2012 
 
Devolução das obras não comercializadas 
Até 30 de outubro de 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE INSCRIÇÃO -  
 

 
Nome Completo: ____________________________________________________________________ 
 
Nome Artístico: _____________________________________________________________________ 
 
Data de nascimento: ____ / _______ / ______ 
 
Endereço: __________________________________________________________________________  
 
CEP: ______________________ Cidade: _____________________ UF: ______ País: ____________  
 
Telefone(s): (DDD) ________________________Celular:  (DDD) ____________________________  
 
E-mail: ____________________________________________________________________________  
 
Web blog: ____________________________________ Web site: _____________________________  
 
CPF: _______________________________________ RG: ___________________________________  
 
Descrição das obras 
 
 
Obra 1 
 
Artista: ____________________________ 

Título: _____________________________ 

Técnica:  ___________________________ 

Dimensões: _________________________ 

Material: __________________________ 

Posição: ____________________________ 

Valor: _____________________________ 

 

 
Obra 2 
 
Artista: ____________________________ 

Título: _____________________________ 

Técnica:  ___________________________ 

Dimensões: _________________________ 

Material: __________________________ 

Posição: ____________________________ 

Valor: _____________________________ 

 
 
Obra 3 
 
Artista: ____________________________ 

Título: _____________________________ 

Técnica:  ___________________________ 

Dimensões: _________________________ 

Material: __________________________ 

Posição: ____________________________ 

Valor: _____________________________ 

 

 
Obra 4 
 
Artista: ____________________________ 

Título: _____________________________ 

Técnica:  ___________________________ 

Dimensões: _________________________ 

Material: __________________________ 

Posição: ____________________________ 

Valor: _____________________________ 

 



 
Obra 5 
 
Artista: ____________________________ 

Título: _____________________________ 

Técnica:  ___________________________ 

Dimensões: _________________________ 

Material: __________________________ 

Posição: ____________________________ 

Valor: _____________________________ 

 

 
Obra 6 
 
Artista: ____________________________ 

Título: _____________________________ 

Técnica:  ___________________________ 

Dimensões: _________________________ 

Material: __________________________ 

Posição: ____________________________ 

Valor: _____________________________ 

 
 
DECLARO ESTAR CIENTE E  DE ACORDO COM O PRESENTE REGULAMENTO E AUTORIZO A PARTICIPAÇÀO 
DA(S) OBRA(S) POR MIM EXECUTADAS CONFORME FOTO(s) ANEXA(s) , PARA SELEÇÃO E PARTICIPAÇÃO DA 
II MOSTRA TEMÁTICA BRASILEIRA A SER REALIZADA PELA AVA GALLERIA. 
 
 
 
 
 
 
Data: _____/ ______/ ________ 
 
 
 
 
 
Assinatura do artista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVA GALLERIA + 358 400765576 - SITE: www.avagalleria.com 
EMAI: edson.cardoso@avagalleria.com 
POHJOINEN RAUTATIEKATU 17 B  8 - HELSINKI – FINLÂNDIA – 00100 
 


