MuHP
Museu Histórico e Pedagógico Francisco Blasi

EXPOSIÇÃO “ARTE NÃO TEM IDADE 2018”
REGULAMENTO e INSCRIÇÃO
A Exposição coletiva ARTE NÃO TEM IDADE é uma iniciativa da Secretaria de
Cultura, por meio do MuHP – Museu Histórico e Pedagógico Francisco Blasi e
MAC – Museu de Arte Contemporânea Itajahy Martins, e do Conselho Municipal
do Idoso. O objetivo é incentivar e revelar a produção dos talentos da
maturidade, com participação aberta a pesoas acima de 60 anos, para
demonstrar que a arte pode ser um dos caminhos para a conquista de melhor
qualidade de vida.
Regulamento:
1. O participante poderá inscrever-se com um trabalho nas seguintes categorias:
desenho, pintura, fotografia, bordado e patchwork de painel. Não será
permitida a inscrição de objetos em artesanato de crochê, tricô, madeira ou
outros.
2. A inscrição é gratuita e deve ser feita na Secretaria de Cultura no Espaço
Cultural de 13 de agosto a 14 de setembro das 9h às 17h mediante a
apresentação do trabalho e o preenchimento completo da ficha de inscrição.
3. O participante poderá inscrever-se em mais de uma categoria. Para isto devese preencher uma ficha de inscrição diferente para cada trabalho inscrito , com a
identificação no verso do trabalho.
4. A exposição será Espaço Cultural no período de 22 de setembro a 27 de
outubro de 2018 e fará parte da programação da Primavera dos Museus, evento
promovido pelo IBRAM – Instituto Brasileiro de Museus.
5. Os trabalhos não retirados no prazo estipulado passarão a fazer parte do
acervo do museu.
6. O ato de inscrição implica em plena e expressa aceitação das normas
constantes neste regulamento.
Cronograma:
- Inscrição e entrega dos trabalhos: 13 de agosto a 14 de setembro na
Secretaria de Cultura- Espaço Cultural - segunda a sexta das 9h às 17h Rua General Telles, 1738 – Centro – Botucatu / SP
- Abertura: 22 de setembro às 10h no Espaço Cultural
- Exposição: 22 de setembro a 27 de outubro – horários a divulgar
- Devolução dos trabalhos: 30 e 31 de outubro na Secretaria de Cultura
Secretaria Municipal de Cultura – Museu Histórico e Pedagógico Francisco Blasi
Rua General Telles, 1738 – Centro – Botucatu/SP – CEP 18602-120
Telefones: (14) 3882-0133 - 3882-1489
e-mail: museuhistorico@botucatu.sp.gov.br
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EXPOSIÇÃO: ARTE NÃO TEM IDADE 2018

Inscrição nº.......
Nome:................................................................................
Endereço:............................................................................
Fone:........................................Cep.....................................
e.mail.................................................................................
data de nascimento...............................................................
TRABALHO INSCRITO:

Título:................................................................................
Categoria:...........................................................................
Técnica:..............................................................................
Data:.................................dimensão....................................
Responsável pela inscrição:........................................................
Data da Inscrição: ___/___/_____

Recebida por: ________________

ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
Recortar e colar no verso do trabalho
Informações sober o trabalho inscrito:
Nome:...............................................................................................
Título: ..............................................................................................
Categoria:.........................................................................................
Técnica: ...........................................................................................
Data da obra: ...................................................................................
Dimensão: .......................................................................................
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