2ªBIENAL INTERNACIONAL MULHERES D’ARTES
MUSEU MUNICIPAL DE ESPINHO
1JUN-1SET 2013

PROCEDIMENTOS
1. A exposição coletiva “Mulheres de Artes” é uma mostra de expressões artísticas
produzidas por autoras do sexo feminino, a realizar no Museu Municipal de Espinho entre 1
de junho e 1 de setembro de 2013. Esta mostra pretende dar a conhecer um leque variado
de expressões plásticas em áreas como a pintura, a escultura, o desenho, a fotografia, a
cerâmica e outras que o comissariado da exposição venha a considerar.
2. O tema e as técnicas escolhidas são de livre escolha.
3. No caso da pintura, cada autora só poderá apresentar duas obras e as telas têm que ter
um mínimo de 60 cm e um máximo de 1,50 cm. No caso de artistas que apresentarem obras
que excedam as medidas recomendadas, a sua participação ficará limitada a um exemplar.
4. As esculturas não deverão exceder os 100 x 100 cm.
5. As restantes situações deverão ser analisadas pelo comissariado da exposição.
6. As inscrições para a exposição deverão ser efetuadas via e-mail ou na receção do Museu e
acompanhadas pelo envio das imagens da obra (recortadas), respetivas legendas, um
curriculum abreviado e fotografia da autora para o endereço bertahistoria@gmail.com até
30 de abril.
7. As inscrições obrigam a um pagamento de 25€ (vinte e cinco euros), através de
transferência bancária para os números de conta que enviamos em anexo e as participantes
terão direito a dois catálogos da Bienal.
8. As obras deverão ser entregues nas instalações do Museu Municipal de Espinho/ Fórum
de Arte e Cultura de Espinho (FACE), rua 41/Av. João de Deus, 4500 Espinho, por mão
própria ou outro meio da responsabilidade da autora, até 13 de Maio.
9. As obras deverão estar devidamente identificadas com o nome da autora, título,
dimensões e técnica.
10. As despesas decorrentes de seguros, transporte e embalagem das obras são da exclusiva
responsabilidade das artistas.

11. No final da exposição, o levantamento das obras é da responsabilidade das autoras e
poderá ser efetuado a partir de 4 de setembro de 2013.
12. Para qualquer informação contacte o Museu Municipal de Espinho:
Telefone – 227327072; e-mail – museu.municipal@cm-espinho.pt ou
bertahistoria@gmail.com
13. O comissariado da exposição reserva o direito de decidir questões não previstas no
presente regulamento, tendo em consideração a missão de divulgação das várias expressões
artísticas e respetivas autoras.
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