PILARES DA ARTE JUVENIL
IVº Concurso / Exposição de Pintura e Desenho

REGULAMENTO
O Santarém Hotel e a Fundação Passos Canavarro apresentam o IVº Concurso / Exposição de
Pintura e Desenho intitulado "PILARES DA ARTE JUVENIL" (os pilares do hall do Santarém Hotel
serão os pontos de exposição das obras).

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
1.

Concurso de Pintura e de Desenho aberto aos jovens talentos residentes no Distrito
de Santarém e com idades compreendidas entre os 15 e os 18 anos completos no
decorrer de 2017.

2. O Tema é livre.
3. À excepção do desenho e pintura digital, todas as outras técnicas disponíveis podem ser
utilizadas nos desenhos/pinturas (canetas de feltro, lápis de cor, guache, aguarela, óleo,
acrílico, têmpera, técnicas mistas, recorte e colagem com espessura fina, em qualquer
suporte: tela, cartão, papel…).
4. Tamanho máximo das obras: até um máximo de A3 (420mm de altura x 297mm de largura).
5. Podem ser apresentadas no máximo 3 obras por cada autor.
6. Os trabalhos NÃO deverão ser assinados pelos Autores. Aquando da entrega das
obras para avaliação, será submetido para preenchimento um boletim de inscrição a
que corresponderá um número para cada obra.

JÚRI:
O Júri será constituído pelos seguintes cinco membros:
Daniel Mota:

Representante do Santarém Hotel

António Canavarro: Representante da Fundação Passos Canavarro
Mário Tropa:

Artista Plástico

Carla Soares:

Artista Plástico

António Amaral:

Curador de Artes

O Júri fará a selecção das obras a expor e atribuirá os Prémios previstos, sendo a decisão
deste soberana e definitiva.

PRÉMIOS E DIPLOMAS:
Após a respectiva avaliação, o Júri atribuirá dois Prémios: Prémio de Pintura e Prémio
de Desenho. Cada um dos Prémios é constituído por:
1.

Oferta de uma Estadia de Uma Noite no Santarém Hotel para o Premiado, seus Pais e
Irmãos, em Quarto Familiar no Regime de Meia-Pensão.

2. Oferta da Entrada/Visita para o Premiado e seus Familiares directos na Casa-Museu
Passos Canavarro, e oferta de três catálogos da Fundação Passos Canavarro.
3. Oferta de um estojo de Pintura e outro de Desenho para os Premiados em cada área.
4. Cada Artista receberá um Diploma de participação. No entanto, o Júri poderá também
conferir Menções Honrosas em casos específicos que julgue merecedores de tal
distinção.
Os casos omissos serão decididos pelo Júri.

PILARES DA ARTE JUVENIL
IVº Concurso / Exposição de Pintura e Desenho
DATAS DE INSCRIÇÃO E ENTREGA DAS OBRAS:
•

De 24 de Abril a 14 de Maio de 2017: Período de inscrição e entrega das Obras
na Recepção do Santarém Hotel.

•

De 15 a 26 de Maio de 2017: Avaliação e comunicação aos Concorrentes da decisão
do Júri (por telefone ou e-mail), e informação de detalhes relacionados com a
inauguração.

•

As obras não seleccionadas serão imediatamente postas à disposição dos autores,
que para tal serão contactados (por telefone ou e-mail). A data limite de levantamento
das obras será o dia 16 de Julho de 2017. Após esta data, as obras não levantadas
/ reclamadas serão consideradas abandonadas.

DATAS DE INAUGURAÇÃO E DURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO
•

Dia 2 7 de Maio de 2017, pelas 17h00: Inauguração da Exposição no Santarém
Hotel e atribuição dos Prémios.

•

Dia 9 de Julho de 2017: Final da Exposição.

•

De 1 0 a 1 6 d e J u l h o de 2017: As obras expostas terão de ser levantadas
neste período. Após esta data, as obras não levantadas / reclamadas serão
consideradas abandonadas.

RESPONSABILIDADE E CEDÊNCIA DE DIREITOS
•

A organização declina qualquer responsabilidade desde a recepção das obras até ao
seu levantamento. Os Participantes poderão contratar um seguro temporário junto de
uma Seguradora pelos seus próprios meios.

•

Os artistas autorizam a menção dos nomes e a reprodução gráfica das obras para
eventual promoção e divulgação do projecto.
Santarém Hotel
Av. Madre Andaluz
2000-210 Santarém
www.santaremhotel.net
e-mail: geral@santaremhotel.net
tel: +351 243 330 800

Fundação Passos Canavarro
Largo da Alcáçova, 1
2000-110 Santarém
www.fundacaopassoscanavarro.pt
e-mail: casa-museu@fundacaopassoscanavarro.pt
tel: +351 243 325 708

