PRIMEIRO EDITAL DO PROJETO “SALÃO LIVRE DE ARTES VISUAIS DA
SCAR 2018”
OBJETIVO: Fomentar as iniciativas culturais regionais, promover talentos artísticos, disponibilizar
e incentivar exposições ao público em geral.

O QUÊ: Este edital prevê a cedência gratuita de 01 (uma) Sala de Exposição (144 m²) pelo
período de 10 dias do Centro Cultural de Jaraguá do Sul – SCAR para exposições de artes
visuais. Esta pauta será disponibilizada 2 (duas) vezes ao ano, sendo que cada proposta poderá
ser contemplada uma única vez neste edital.

QUANDO: Ocorrerão duas exposições, sendo uma no primeiro semestre e outra no segundo
semestre de 2018. No primeiro semestre, a exposição ocorrerá de 10 a 19 de maio. No segundo
semestre, a exposição ocorrerá de 13 a 23 de setembro. As datas estão sujeitas à alteração,
seguindo a agenda dos eventos.

COMO: Requisitos básicos para se inscrever:
1)

Desenvolver atividade artística em caráter profissional ou amador em artes visuais;

2)

Para a primeira exposição é necessário ser nato, residente ou registrado profissionalmente
na região compreendida pelos seguintes municípios: Barra Velha, Corupá, Guaramirim,
Jaraguá do Sul, Massaranduba, Pomerode, São Bento do Sul, São João do Itaperiú e
Schroeder.

3)

Para a segunda exposição é necessário ser nato, residente ou registrado profissionalmente
no Estado de Santa Catarina.

4)

Apresentar proposta escrita à Administração da SCAR, contendo descrição e conceito da
exposição, número de pessoas envolvidas, público-alvo e necessidades para a exposição
(iluminação, vídeo e som). A SCAR cederá a cada selecionado o uso gratuito de dez diárias

da pauta, do espaço físico com apoio logístico interno, além dos equipamentos técnicos
básicos para a Sala de Exposição:


sonorização básica: 02 microfones com fio, mesa de som, 02 caixas de som;



iluminação básica: Trilho eletrificado, 30 PAR 38, 15 AR 111;



Projetor 3.000 ansilúmens;



equipamentos extras além do básico de sonorização, iluminação e projeção deverão
ser listados separadamente e encaminhados para a Administração da SCAR;

5)

A SCAR ainda oferecerá gratuitamente os serviços de 01 monitor para todo o período da
exposição;

6)

Não está incluso neste edital o pagamento de ECAD, devendo este ser providenciado pelo
selecionado, caso necessário;

7)

Cada artista ou coletivo selecionado não poderá expor mais do que uma vez por ano no
Projeto “Salão Livre da SCAR”, salvo critério da Comissão Avaliadora da SCAR;

8)

Encaminhar material com foto, filmagem, clipagens ou qualquer outra forma de
comprovação de trabalhos artísticos para auxiliar a avaliação realizada pela Comissão
Avaliadora;

Os artistas ou coletivos interessados devem apresentar suas propostas até o dia 16 de abril de
2018, endereçados ao PRIMEIRO EDITAL DO PROJETO “SALÃO LIVRE DE ARTES VISUAIS
DA SCAR 2018”, sendo protocolados na Secretaria da SCAR na data da entrega. O resultado
será publicado no site da SCAR e afixado na Secretaria da SCAR até o dia 19 de abril de 2018,
devendo os interessados ter ciência do conteúdo deste Edital.
9)

O Proponente deverá apresentar 30 dias antes do evento, nos casos de propostas
selecionadas, as guias pagas de ECAD entre outros tributos obrigatórios para a realização
da exposição, referente aos direitos autorais, quando estes se aplicarem.

10)

Este edital não contemplará a realização de exposições que possuam projetos aprovados e
captados nas esferas municipal, estadual ou federal em execução ao longo do ano de 2018.

11)

Cada exposição iniciará em uma quinta-feira e encerrará em um sábado, completando 10
diárias. A desmontagem deve ser realizada no domingo, um dia após o encerramento da
exposição.

OBSERVAÇÕES:
1.

A SCAR criará Comissão Avaliadora para avaliar as propostas.

2.

O nome da Sociedade Cultura Artística – SCAR deverá figurar nas peças de divulgação
como APOIO. O local do evento é o Centro Cultural de Jaraguá do Sul – SCAR. Rua Jorge
Czerniewcz, 160 – Bairro Czerniewicz. Tel (047) 3275-2477, e-mail geral para
marketing@scar.art.br .

3.

Uma vez aprovada a proposta, os interessados poderão buscar auxílio financeiro e/ou
material, para a realização da exposição, sendo vedada a utilização do nome da Sociedade
Cultura Artística – SCAR na formulação desse pedido.

4.

Com antecedência mínima de 30 dias da data definida para o evento, deverão ser
apresentadas à Administração da SCAR as artes para divulgação no site, nas redes sociais
da SCAR, 02 cartazes A3 e o texto para divulgação via mailing e assessoria na mídia
espontânea.

5.

A aprovação da proposta implicará na assinatura imediata de um contrato entre as partes,
conforme modelo em poder da Sociedade Cultura Artística, à disposição dos interessados
para consulta prévia.

6.

Para

mais

informações

sobre

o

espaço

disponibilizado,

acessar

http://www.scar.art.br/espacos/espaco-multiuso-5/

Jaraguá do Sul, 27 de fevereiro de 2018.

