BA
12 A 15 DE ABRIL 2019
—
APLICAÇÃO 2019
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

FACA — Feria Arte Contemporáneo Argentina. Eles podem aplicar galerias
e espaços de arte, propostas de projetos artísticos e culturais de diferentes
produtores e atores no campo das artes visuais de todo o mundo.
Ele é convidado a apresentar pedidos de participação; eles só podem ser
apresentadas até duas propostas de espaço. projectos de exposições serão
avaliados por uma Comissão Curatorial. A participação na feira está sujeita à
aprovação da Comissão Curatorial.
DOCUMENTAÇÃO PARA APLICAÇÃO
Os seguintes itens são necessários todos os candidatos a participar em FACA.
aplicações não serão consideradas a menos que todos os itens necessários
estão presentes:
•
•

Formulário de inscrição preenchido e assinado.
obras arquivos de imagem. Em um arquivo PDF que inclui:
máximo de vinte (20) imagens digitais em formato .jpg, incluindo não mais
de cinco (5) por artista; 72 pxs mínimo resolução. Vídeo Arte / Arte Digital:
Ligação a um fragmento ou trabalho completo em qualquer formato digital
compatível com QuickTime. Links para outras obras do mesmo artista.
Todas as imagens devem vir com a legenda da seguinte forma:
Galeria - Artista - Título - Ano.
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*O Comitê Curatorial reconhece que imagens de baixa resolução nem
sempre reproduzir as obras da melhor maneira, de modo que a qualidade
da imagem não é um fator a ser incluído nas suas deliberações.
Para apresentar todo o material sobre a aplicação eletronicamente via e-mail
para: facaferia@gmail.com
NOTA: Eles só receber e-mails que incluem 2 (dois) anexos, que são: o preenchido e assinado aplicação e ficheiro PDF com as imagens necessárias. Se
2 (dois) propostas aplicáveis, envie um e-mail para cada um deles. Indicar no
assunto do e-mail: APLICAÇÃO FACA 2019.
Perguntas ou dúvidas devem ser encaminhadas para:
facaferia@gmail.com

Prazo para apresentação das candidaturas:
15/01/19.
—
Anúncio de expositores selecionados:
Janeiro 2019.
—
Abertura da feira (pré-abertura para invitados):
11/04/19.
—
Aberto ao público:
12/04/2019.
—
Encerramento da feira:
15/04/2019.
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FORMULÁRIO DE CANDIDATURA
GALERIA NOME / PROJECTO

DIRECTOR/A/ES

TELEFONE

E—MAIL

ENDEREÇO

NÚMERO		

CIDADE

PROVÍNCIA

CÓDIGO POSTAL

PAÍS

PISO

PAGE WEB

FACEBOOK

TWITTER

INSTAGRAM

ARTISTAS QUE APARECEM EM 2019 FACA (nome do estado)

BREVE DESCRIÇÃO DA PROPOSTA (máximo 800 caracteres)
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SUPORTE TIPO DESEJADO:
Suporte de 20 a 35 m2 — 160 U$D m2
Levante más 35 m2 — 150 U$D m2
OPÇÕES DE PAGAMENTO:
Efectivo
Cheque bancário
Transferência de renda
A organização vai decidir a distribuição final dos estandes.
Eu li e aceito os Termos e Condições.

ASSINATURA (nome completo)

¡Obrigado para sua aplicação!
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