
EXPOSIÇÃO PRESENCIAL 
ARTISTA RESIDENTE  

 

FICHA DE INSCRIÇÃO E RESGATE  
 
Nome do Expositor:_______________________________________________________________ 
 
[  ] “CIRCUITO ARTE BUZIOS “ de 24, 25 e 26 setembro 2021 
LOCAL: painéis, galerias, Ateliês, restaurantes, pousadas, espaços públicos 
 
Pintura [   ] Escultura [   ] Fotografia [   ] Caricatura [   ]   Outros [   ] _________________ 
 
 [    ] Pintura ao ar livre cavalete próprio? Sim [   ] não [    ] (tela de 30x40cm será fornecida pelo evento) 
 
E-mail: …………………………………………………………Telefone: (      ) ………………………….. 
 
“6° CIRCUITO ARTE BUZIOS” de 24, 25 e 26 setembro 2021 - TEMA LIVRE 
1. Cada artista participará com UMA obra de tamanho máximo de 80 x 60cm para trabalhos 
bidimensionais (maiores dimensões deve ser combinado previamente), em condições de serem 
penduradas. 
2. O título, técnica, dimensão e valor de venda do trabalho deverão ser encaminhados por e-mail: 
florymenezes@yahoo.com.br 
3. Em caso de venda será repassado 30% para a produção sobre o preço informado pelo artista 
4. Cada artista receberá uma cota de filipetas de divulgação, convite digital para a mostra e inclusão no 
site de divulgação. 
5. O Evento não se responsabiliza pelas pelas obras de arte expostas, ou por danos ocasionados por 
terceiros. 
6. As obras devem ser retiradas no dia 27 de setembro, as restantes ficarão armazenadas no Espaço 
Zanine por um mês, somente sendo retiradas em horário de funcionamento da Secretaria de Turismo e 
Cultura. 
7. As obras não resgatadas em 30 dias, ficarão como acervo do Evento podendo serem leiloadas ou 
disponibilizadas por este. 
8. As obras serão retiras mediante apresentação deste documento. 
 
CUSTO DE PARTICIPAÇÃO 
• Para os artistas residentes em Armação dos Búzios (comprovante necessário) as Inscrições feitas 
pessoalmente ou por e-mail ou WhatsApp e a participação formalizada com a aquisição da camiseta (do 
artista) por R$ 25,00. (as camisetas serão distribuídas nas vésperas do evento em local a ser informado) 
 
DEPÓSITO:    ITAU ag 3008 cc 85198-6 (PIX chave florymenezes@yahoo.com.br ) 

SANTANDER ag 3918 cc 01041776-9 (PIX chave 22998743602) 
 
Informações: e-mail da produção : florymenezes@yahoo.com.br | lusafajardo@hotmail.com | 
https://circuitoartebuzios.com/ 
 
[    ] Li e estou ciente do regulamento da exposição 
 
 
Assinatura: ………………………………………………… Armação dos Búzios……./………/ 2021 
	


