Prefeitura Municipal de Jataí
Secretaria de Cultura
Museu de Arte Contemporânea
EDITAL 2018
PROGRAMA DE EXPOSIÇÂO
MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE JATAÍ – GOIÁS
OBJETIVO
Incentivar a pesquisa contemporânea em Artes Visuais.
Valorizar e promover a Arte Contemporânea.
INSCRIÇÃO
Poderão inscrever-se gratuitamente artistas atuantes em todo o Brasil,
mediante o envio de um dossiê com a proposta documentada da exposição.
 Serão analisadas também propostas de curadoria.
 O ato da inscrição implica na plena e expressa aceitação das normas
constantes deste Edital, assim como autoriza automaticamente o uso de
todo material enviado, textos, projetos, fotos e outros, em veículos da mídia
impressa e eletrônica.
 Não serão aceitas propostas por fax ou e-mail.
 Serão aceitas inscrições individuais e em grupo.
 Os dossiês poderão conter mais de uma proposta.
DOCUMENTAÇÃO
Os dossiês, em formato A4 ou ofício, deverão conter dados biográficos dos
proponentes, currículo sucinto, endereço completo, telefone, e-mail,
documentos e imagens identificadas de trabalhos recentes.
 As propostas deverão conter memorial descritivo - texto, ilustrações,
especificações e detalhamento da montagem, CD ou DVD
(no caso de instalações, performances ou vídeos) com no máximo 10
minutos.
 Caso os dossiês não correspondam às especificações anteriormente
indicadas, poderão ser recusados.
 Os dossiês não selecionados deverão ser retirados no prazo de 20 (vinte)
dias ficando, a partir daí, sujeitos ao destino arbitrado pelo MAC.
 Os dossiês selecionados serão incorporados aos arquivos do setor de
pesquisa e documentação do MAC.
 Os dossiês deverão ser entregues ou enviados em envelope ofício com
o nome completo do remetente para:
MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA
RUA CASTRO ALVES, 468, CENTRO,
75.800.021 JATAÍ – GO

SELEÇÃO
 A comissão de Seleção será composta por 03(três) membros especialistas
em arte e a direção do MAC.
 Ficará a cargo da coordenadoria do MAC o cronograma das exposições, a
elaboração do plano de montagem, distribuição espacial e adequação das
Obras nos espaços.
 As propostas selecionadas serão simultaneamente em cada data prevista.
 A Comissão de Seleção é soberana e autônoma nas suas decisões.
COMPETÊNCIAS
Do MAC:
 Receber e apresentar os dossiês para apreciação da Comissão de
Seleção.
 Comunicar o resultado aos artistas selecionados.
 Montar e desmontar as exposições.
O MAC NÃO SE RESPONSABILIZARÁ:
 Por danos que os trabalhos e equipamentos sofram durante o transporte e
o período da exposição, cabendo aos artistas assegurá-los contra danos e
riscos de qualquer natureza.
 Por qualquer pagamento devido pelos proponentes referente à exposição
realizada, e não responderá por qualquer transgressão às leis por eles
praticada.
DOS ARTISTAS:
 Os projetos apresentados nos dossiês não poderão ser substituídos.
Caso as Obras enviadas não correspondam às propostas apresentadas
nos dossiês, poderão ser recusadas.
 Fornecer os equipamentos necessários à realização da proposta
selecionada, bem como realizar a manutenção dos mesmos durante
o período da exposição, lembrando que a voltagem do MAC é de 220 volts.
 Assumir as despesas referentes à embalagem, transporte e seguro das
Obras.
 Assumir as despesas com gastos pessoais de passagem e estadia.
 Entregar material necessário para a divulgação.
 Entregar as Obras para exposição no prazo mínimo de 10(dez) dias
antes da abertura da exposição.
 Retirar as Obras no prazo máximo de 20(vinte) dias após o término
da exposição.
 Não alterar ou retirar as Obras antes do encerramento da exposição.
 A eventual desistência do artista selecionado deverá ser comunicada
por escrito, com 30(trinta) dias de antecedência da data marcada para
a exposição.

CRONOGRAMA
 Recebimento das propostas: 30 de agosto a 30 de novembro de 2017.
 Divulgação dos resultados: 17 de dezembro de 2017.

FICHA DE INSCRIÇÃO – EXPOSIÇÃO MAC JATAÍ - 2018

Nome ------------------------------------------------------------------------------------------------Nome artístico -------------------------------------------------------------------------------------Data de nascimento ------------------------Local de Nascimento ------------------------RG ------------------------------------------ CPF -------------------------------------------------Endereço -------------------------------------------------------------------------------------------Cidade -------------------------------------------------- UF ------------ CEP -------------------DDD ---------- Telefone ------------------------ FAX ------------Celular --------------------E-mail -----------------------------------------------------------------------------------------------Assinale as categorias com as quais pretende expor:
( ) Pintura
( ) Escultura
( ) Gravura
( ) Objeto
( ) Fotografia
( ) Instalação
( ) Desenho
( ) .................
Declaro para os devidos fins, que estou ciente do regulamento do
Programa Exposição 2018 do Museu de Arte Contemporânea de Jataí – Goiás
Data ------------------------------- Assinatura ----------------------------------------------------
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