ARTES DO FAZER, MÃOS QUE ATUAM
Regulamento
Sobre
O ARTES DO FAZER, MÃOS QUE ATUAM é um evento itinerante de artes que acontece
no segundo sábado de cada mês, no Parque Aluizio Alves, Cohabinal, Parnamirim/RN.
A ideia é conectar quem gosta e se interessa por diferentes tipos de artes feitas à mão com os
próprios artistas que fazem parte do projeto. Não será aceita revenda de produtos ou de
industrializados.
Não é preciso, no entanto, entender de arte para visitar a ARTES DO FAZER, MÃOS QUE
ATUAM: o espaço é descontraído e acolhedor para todos os públicos. A proposta é expor e
circular os trabalhos, e aproximar a produção artística de diferentes perfis de pessoas.
Os expositores também têm diferentes perfis: moda; design e casa; jóias e bijoux; fotografia,
desenho e pintura; beleza e bem estar; empório e gastronomia; jogos e brincadeiras; livro e
literatura. E, paralelamente, à exposição teremos apresentações de teatro, dança e música. No
caso da música, a prioridade é para trabalhos autorais e música alternativa.
Com essa proposta, a ARTES DO FAZER, MÃOS QUE ATUAM se diferencia de uma
exposição tradicional porque, no evento, o visitante tem contato com as peças e pode
conversar sobre os trabalhos diretamente com o artista. Além das experiências de formação
que existem durante a atividade.
A ideia vai além: todas as peças expostas estão disponíveis para venda. Os visitantes podem,
ainda, negociar as obras diretamente com os artistas.
1. ARTES DO FAZER, MÃOS QUE ATUAM é uma atividade dedicada a divulgação e
venda de produtos e serviços feitos à mão nas áreas de moda; design e casa; jóias e bijoux;
fotografia, desenho e pintura; beleza e bem estar; empório e gastronomia; jogos e
brincadeiras.
2. As inscrições são gratuitas e estão abertas do dia 02 a 19 de agosto de 2019, para artistas
participarem individualmente, em dupla ou em grupo com suas obras.

3. Nesta edição da feira teremos as experiências (empreendimentos) organizadas no Parque
Aluizio Alves, Cohabinal, Parnamirim/RN. Será feita a seleção considerando a divisão
equânime entre os perfis/áreas, a qualidade do serviço ou produto oferecido e a capacidade
estrutural de organização do evento. As inscrições serão avaliadas por uma comissão
organizada pela Fundação Parnamirim de Cultura.
4. Artistas interessados em se inscrever devem:
4.1. preencher o formulário online que pode ser solicitado no email
todeboasoudobem@gmail.com. Em caso de dupla ou grupo, fornecer o e-mail, celular e site
de um representante no formulário e dos demais participantes pela minibio (breve trajetória do
artista ou grupo).
4.2. enviar para: todeboasoudobem@gmail.com 5 (cinco) imagens de suas obras em JPEG ou
PNG com arquivo nomeado da seguinte forma: nomedoartista_titulodaobra_foto1. Escrever
no assunto do e-mail: Inscrição | nome do artista. Enviar fotos que possam ser utilizadas na
divulgação da feira.
5. Em caso de dupla ou grupo: preencher no formulário apenas as informações de email,
telefone e website/portfólio on-line de um representante, e incluir as informações dos outros
artistas na minibio. Considere enviar até 5 imagens por artista.
6. Cronograma:
Inscrições: 02 a 19 de agosto de 2019
Reunião da Comissão de Seleção: 20 a 22 de agosto de 2019
Divulgação da lista de selecionados: até 26 de agosto de 2019
Reunião de organização do evento com artistas selecionados: até 31 de agosto de 2019
Evento: segundo sábado dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Podendo
ocorrer uma programação especial no mês de dezembro.
7. A atividade ARTES DO FAZER, MÃOS QUE ATUAM oferece:
a) Acompanhamento para organização e montagem do espaço de exposição;
b) Divulgação (Instagram, site da Prefeitura e página da Fundação Parnamirim de Cultura, e
em websites específicos de artes e cultura);
c) Fotógrafo/a no dia do evento;
d) Mobiliário para exposição (mesa, cadeira e tendas);
e) Criação de um catálogo com as obras dos expositores;
f) Sala de apoio para guardar embalagens e estoque.

8. Responsabilidade do artista:
a) Permitir o uso de imagens das obras e informações enviadas na inscrição para divulgação;
b) Montagem e desmontagem do espaço de exposição próprio;
FICHA DE INSCRIÇÃO

Acesse o link: http://bit.ly/InscriçãoArtesdeFazer

