
                                                                          
 

EXPOSIÇÃO: AMÉRICA LATINA, O QUE NOS UNE 
CONVITE AOS ARTISTAS VISUAIS  

 

Os últimos eventos ocorridos na América Latina nos fazem pensar em maneiras e soluções que possam unir, 

primeiro as nossas próprias nações, e depois nossas mãos e pensamentos, no sentido de se conseguir mais 

compreensão, tolerância e paz na região.   

A “América Latina, o que nos une", convida ao diálogo, à salvaguarda dos direitos humanos, à liberdade de 

expressão e, sobretudo, ao fio comum da preservação da democracia e da dignidade humana.  

Com base nesse pensamento, a RELAC - Região da América Latina e Caribe da AIAP, tem como comitê 

nacional no Brasil o SINAP-ESP – Sindicato Nacional dos Artistas Plásticos, responsável por reunir os melhores 

artistas para a exposição virtual e internacional “AMÉRICA LATINA, O QUE NOS UNE”. 

Participarão dessa exposição os comitês nacionais da América Latina e Caribe (Bolívia, Brasil, Chile, Costa Rica, 

Honduras, República Dominicana, Panamá, Peru, Porto Rico, Venezuela, México e Nicarágua), além das redes 

desses comitês, ajudarão na repercussão em todo o mundo, os comitês nacionais de diversos países de todos 

os continentes. 

UMA ÓTIMA OPORTUNIDADE PARA DAR CONHECIMENTO DE SEU TRABALHO E MARCA PARA O PÚBLICO DE 

DIVERSOS PAÍSES, COM APOIO E RECOMENDAÇÃO DA AIAP / UNESCO - ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE 

ARTISTAS PLÁSTICOS, REPRESENTADA NO BRASIL PELO SINAP-ESP. 

 

Regulamento 

1. O catálogo  

1.1- A RELAC lançará o catálogo da exposição internacional na quinta-feira, 12 de novembro de 2020, em 

formato digital.   

1.2- A exposição estará permanentemente disponível digitalmente nas mídias sociais da RELAC e pelo tempo 

que cada Comitê Nacional desejar em suas mídias. O SINAP-ESP permanecerá como exposição virtual em seu 

site por 1 ano. 

1.3- Todos os artistas pertencentes à Associação Internacional de Artes Plásticas da Região da América Latina e 

do Caribe (RELAC | AIAP), com cotas atualizadas ou artistas que queiram afiliar-se poderão participar.   

2. Sobre as obras 

A obra deve ser inédita (não deve ter sido exibido antes, nem publicado em redes sociais e sites privados ou 

públicos), excetuando-se obras que aludam ao tema “América Latina, o que nos une”.  

2.1- O trabalho deve ser produzido entre os anos de 2019 e 2020.  

2.2- Os trabalhos devem ter medida quadrada (ex.: 80cm x 80cm / 100x100 / 50 x 50 cm) para formatos 

bidimensionais (pintura, desenho, gravação, fotografia, digital ou qualquer outro).   

Se o trabalho for tridimensional, ele deverá ser adaptado ao formato de 80cm x 80cm na imagem digital 

enviada.  Essas medidas são necessárias para questões de diagramação do catálogo digital.   

3. Como participar. 

Preencha o formulário que inclui a foto da obra e envie para curadoria. 

Após, enviaremos dados bancários do SINAPESP para depósito do valor de acordo com a tabela abaixo: 

Artistas filiados com carteirinha da AIAP – R$ 185,00 

Artistas filiados só ao SINAP-ESP – R$ 210,00 

Artistas não filiados R$ 260,00 

Os pagamentos poderão ser realizados em 2 parcelas de igual valor. 

Para artistas que queiram se filiar nessa ocasião, oferecemos a seguinte oportunidade: 

Exposição = R$ 185,00 + R$ 390,00 = R$ 575,00 em 3 x R$192,00 



                                                                          
Aos que suspenderam seus pagamentos há mais de um ano, poderão renovar com anistia dos débitos. 

Ao inscrever-se, o artista autoriza os fóruns da AIAP | IAA, RELAC, os Comitês Nacionais (NC) da região da 

América Latina e do Caribe e os outros NCs da AIAP | IAA do mundo, fóruns presenciais ou digitais, 

universidades, escolas de arte, artistas, museus, galerias e outros para fins educacionais, a serem publicados 

por qualquer meio, seja impresso, digital, rádio, televisão, Internet, entre outros.  

4. Exposição física 

A exposição física deverá ser agendada, tão logo seja possível a obtenção do espaço e tempo hábil para 

organizá-la, porém com rateio dos custos operacionais entre os artistas. A adesão à exposição virtual, não 

obriga os artistas a participarem da exposição física com previsão para primeiro semestre de 2021, porém o 

mesmo catálogo com todas as obras será mantido.  

5. Cronograma 

Envio da inscrição: até 3/agosto/2020 

Lançamento do catálogo digital, simultaneamente em todos os países envolvidos: 12/novembro/2020 

Período da exposição: 12/11/2020 a 12/11/2021 

 

PARA SE INSCREVER: 

Caso possua um e-mail gmail você pode acessar nosso formulário online e preencher sua inscrição 
clicando aqui. 

Caso não possua, você pode nos enviar para o e-mail contato@sinapespaiap.com.br os seguintes 
dados completos para inscrição: 

Filiados:  
- Nome completo;  
- Nome artístico; 
- Número de sua carteirinha; 
- Foto da obra conforme regulamento 
 
Não filiados: 
- Nome completo;  
- Nome artístico; 
- Data de nascimento; 
- Número do documento; 
- Estado em que reside/País; 
- Telefone DDD+número; 
- E-mail; 
- Foto da obra conforme regulamento. 
 

Todos os dados solicitados devem ser enviados completos, ou seja, já com a foto da 
obra que gostaria de participar. Apenas inscrições completas serão aceitas. 
 
Acesse nosso site: http://www.sinapespaiap.com.br e saiba mais sobre o sindicato e suas ações. 
 

https://forms.gle/FbHeERyVJmgGwu1C6
http://www.sinapespaiap.com.br/

