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XXV SALÃO CURITIBANO DE ARTES VISUAIS
ADITIVO DO REGULAMENTO

1-

OBJETO DO PRESENTE ADITIVO

1.1O Clube Curitibano torna público para conhecimento dos artistas interessados,
interessado que as
inscrições para o XXV Salão Curitibano foram prorrogadas até o dia 27 de julho
ulho de 2018.

1.2 As inscrições deverão ser realizadas até o dia 27 de julho de 2018,, no Departamento de
Cultura do Clube Curitibano, nos seguintes horários de recebimento:
•
•
•

Segundas - feiras das 13h00 às 18h00;
De terça a sexta das 09h00 às 18h00;
Sábados das 09h00 às 12h00.

1.3 Os interessados ainda poderão se inscrever pelo Correio, em envelope de SEDEX,
obedecendo à data limite de 27 de julho de 2018,, contendo a seguinte descrição externa,
conforme consta no presente Regulamento:

DESTINATÁRIO:
24º SALÃO CURITIBANO DE ARTES
AR
VISUAIS 2016
Clube Curitibano / Departamento de Cultura
Av. Getúlio Vargas, 2857- Água Verde
Curitiba-Paraná
CEP: 80.240-040

REMETENTE:
(informar nome e endereço completo)

1.4- O envelope deverá conter:
•
Ficha de Inscrição (Anexo I) devidamente preenchida e assinada;
•
Cópia de RG e CPF;
•
Currículo resumido do artista (máximo 3 laudas);
1 (uma) foto de cada obra, no tamanho de 15cm x 21cm OBRIGATORIAMENTE, devidamente
identificada no verso com nome do autor, técnica, material utilizado na obra, modalidade e
data de execução da obra. Não serão aceitos materiais originais na fase de inscrição;
•
Descrição da obra (máx. 5 linhas).
1.5 - Não serão aceitas inscrições por e-mail sob nenhuma justificativa.
1.6- As regras para inscrição permanecem inalteradas, devendo obedecer o presente
Regulamento.
2-

CRONOGRAMA

2.1- Fica alterado o cronograma do presente Regulamento, em virtude da prorrogação do
prazo das inscrições, conforme consta abaixo:
2.2 - CRONOGRAMA
•
•
•
•
•
•
•

Inscrições – 24 de maio a 27 de julho de 2018
Seleção da Obras – 14, 15 e 16 de agosto de 2018
Divulgação dos artistas selecionados – 20 de agosto de 2018
Recebimento das obras selecionadas – 03 a 21 de setembro de 2018
Abertura do Salão e divulgação dos artistas premiados – 09 de outubro
Período de exposição ao público – 09 de outubro a 11 de novembro de 2018
Retirada das obras: 19 a 30 de novembro de 2018

Curitiba, 06 de julho de 2018.

