
EDITAL DA TERCEIRA EDIÇÃO DA BELA BIENAL DE ARTE CONTEMPORÂNEA

EDIÇÃO BRASIL 2019

A ARTE NA SUSTENTABILIDADE DO OBJETO



DO OBJETO

I )
A Bela Bienal de Arte de arte contemporânea – edição Brasil 2019 _ será descrita nesse edital e por esse instrumento.

II)
A Bela Bienal de Arte Contemporânea Brasil- 2019 é um evento cultural organizado pela Ava Galleria e o Instituto Arte Vida Arte - com 
apoio do Centro Cultural dos Correios e Casa França Brasil.

III)
A Bienal tem como principal objetivo criar um intercâmbio entra a cultural européia e latina americana de arte contemporânea e de 
promover, incentivar e divulgar a produção de expressões artísticas relacionadas às categorias de pintura, desenho, gravura, arte digital, 
fotografia, escultura, street arte, instalação e objeto tridimensional.

IV)
O projeto tem também o objetivo de despertar para importância que o mundo tem com a natureza, principal tema dessa mostra.

V)
O objeto do presente Edital, não está restrito somente a artistas brasileiros, mas também a todo artista europeu e latino americano.



DO OBJETO

VI)

A BELA Bienal das artes Brasil edição 2019 contará com a curadoria europeia e brasileira, escolhida pelos organizadores.

VII)

A seleção das obras dar-se-á pela comissão julgadora especialmente constituída para esse fim, composta por pessoas ligada as artes 

plástica.

VIII)

Serão oferecidos prêmios de exposição para as obras que forem classificadas em primeiro, segundo e terceiro lugar, além de 

certificado de participação do evento para todos os participantes.

IX)

Para se inscrever o artistas deverá preencher a ficha de inscrição e enviar até 3 obras, sendo aprovado o artista terá dois meses para 

enviar a imagem da obra definitiva, que será fotografada para catalogo e sinalização.

X)

Poderão ser inscritas na Bela Bienal 2019 obras que se enquadrem em uma das categorias definidas no artigo 3º e produzidas por 

artistas maiores de 18 anos, completados até a data limite da inscrição.



DAS INSCRIÇÕES

Parágrafo Primeiro –A inscrição está condicionada à comprovação pelo artista de participação anterior em exposições/mostras culturais, 

promovidas por órgãos públicos ou privados.

Parágrafo Segundo - Cada artista poderá se inscrever em uma ou mais categorias, com no máximo 02 (duas) obras em cada categoria, 

desde que se enquadre(m) neste edital e que a(s) obra(s) seja(m) inédita(s) e original(is), de sua exclusiva autoria e propriedade.

XI) O tamanho das obras, condição indispensável para a participação nas exposições, deverá seguir as seguintes medidas máximas:

a) Pintura/desenho/ gravura/ arte digital/ fotografia: 1,50 metro de altura por 1,50 metros de largura;

b) Esculturas/ objeto tridimensional: 2 metros de altura, 1 metro de largura e peso inferior a 50 Kg.

XII) 

Aqueles artistas que desejarem participar com Street arte deverão apresentar um estudo da obra que pretende mostra e não deverá ser 

nada que agrida qualquer visitante, seja de forma preconceituosa ou moral.



DAS INSCRIÇÕES

Parágrafo único -As fotos devem atender a critérios de medidas em escala de 0,60M de largura x 0,40M de altura ou 0,60M de largura x 
0,80M de altura, ou ainda telas quadradas, desde que não ultrapassem a medida de 1M x 1M.

XIII)
Os temas são sobre o "Meio Ambiente" e a obra deverá justificar esse tema de alguma forma e ter um texto conceitual sobre a obra.

XIV)
As inscrições estarão abertas no período de 01 novembro a 15 de dezembro de 2018.

1 - A comunicação do resultado da seleção será até o dia 31 de dezembro de 2018.
2 – O prazo de entrega da obra para a exposição será, no máximo, até no dia 11 de março.

Parágrafo único –A inscrição serão via e-mail correios, não serão aceitas inscrição via correio.

XV)
Ao inscrever-se, o candidato está, de forma automática, concordando com os termos e condições do presente edital, em todos os seus 
termos, inclusive, no caso de seleção, e ou premiação, autorizando o uso dos direitos autorais às entidades promovedoras para utilizá-los em 
comerciais e outros do interesse do patrocinador do projeto.

XVI)
Na inscrição o candidato deverá preencher devidamente a ficha de inscrição que deverá estar preenchida em todo o seu teor.



DAS INSCRIÇÕES

XVII)
A BELA Bienal de Arte Brasil 2019 oferecerá três prêmios, que são:

1º lugar: Exposição individual na Finlândia.
2º lugar: Participação gratuita em Paris.
3º lugar: Prêmio Aquisição no valor de R$ 500.

XVIII)
Sendo aprovado o artista deverá enviar até dia 28 de fevereiro uma foto das obra, uma foto do artistas com 300dpi e um 
texto curatorial sobre seu trabalho apresentado na Bienal de ate 10 linhas.

Parágrafo primeiro - No caso de despacho, e ou re-despacho (devolução) das obras de outras cidades, as despesas 
correrão por conta do artista.

Parágrafo segundo - Sendo aprovado o artista terá o custo na produção local no que diz respeita á: coquetel para seus 
convidados, divulgação na imprensa, montagem técnica, sinalização, catalogo, pagina na internet, o artista terá um 
investimento de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) Que devera ser pago na seguinte conta:

Banco Santander
Ag 3977 c.c 01002371-4
Em nome do curador: Edson Cardoso CPF 666.559.607-97



DAS INSCRIÇÕES

Paragrafo terceiro

O envio das obras para o espaço da Bienal no Rio, que for feita pela logística da AVA Galleria, será passado o valor de acordo com o 

tamanho e peso da obra.

DA COMISSÃO JULGADORA

A comissão julgadora será composta por pessoas ligadas a artes plásticas, curadoria e direção do espaço expositivo.



DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

A Comissão Organizadora poderá divulgar o evento ao público por quaisquer meios e forma (livros, catálogos, folders, cartazes, exposições, 

revistas, rádio, jornal, televisão ou internet).

XIX)

Todos os participantes deverão declarar o valor estimado de cada obra no momento da inscrição em formulário próprio. Em caso de 

interesse de comercialização das obras o participante o artista receberá 70% do valor declarado para venda.

XX)

Os vencedores, em noite escolhida especialmente para este fim, em cerimônia festiva, receberão seus prêmios, no local informado aos 

artistas e premiados, do termino da referido Bienal.

AVA Galleria

Pohjoinen Rautatiekatu 17 B 8

00100 Helsinki - Finland

+5521 99325-9899 whatsapp

+358 400765576


