XX Salão Internacional de Arte da ANAP - 2021
INSCRIÇÕES ATÉ 24 DE SETEMBRO DE 2021
CURADORIA: EDILSON ELIO BABROSA, APOIO: AMPLIART
REGULAMENTO
CATEGORIAS: ACADÊMICO OU MODERNO:
Pioneiro desde 2001, o Salão Internacional da ANAP é uma execelente oportunidade para você participar e garantir ampla visibilidade de sua arte.
Modalidades: (1) óleo sobre tela, acrílico, aquarela e desenho ; modalidade (2) Escultura. O tema é livre, não sendo aceitas cópias ou nus. Cada participante poderá
inscrever quantas obras quiser, enviando uma fotografia 20x25cm (formato A4 ou medida aproximada) de cada obra e pagar taxa de inscrição para membro da ANAP de
R$ 85,00 (por obra inscrita). Para modalidade 2: esculturas, deverão ser enviadas 2 fotos de cada obra mostrando frente e perfil. Se preferir o participante ´poderá
enviar as fotos em JPEG de no máximo 400k, ficha de inscrição e comprovante de pagamento em arquivo Word ou PDF anexados pelo e-mail contato@anap.art.br.
As inscrições deverão estar devidamente preenchidas, assinadas e acompanhadas do comprovante de depósito ou cheque nominal a Edilson Elio Barbosa, no valor da
taxa de inscrição. As fotos de obras deverão conter no verso: Nome do Autor, Endereço, Título da Obra, Técnica, Ano e Tamanho. As inscrições deverão ser postadas até
24/09/2021 para: XX Salão Internacional da ANAP 2021, CX Postal: 950, Poços de Caldas MG - CEP: 37701-970 – Brasil.
SELEÇÃO E PREMIAÇÃO
Todos participantes selecionados receberão certificado de participação. As obras classificadas receberão a seguinte premiação em cada categoria separadamente:
(1) Pintura e Desenho: a)Acadêmico* b) Moderno*; (2) Escultura
1º Lugar: Medalha de Ouro + *Kit pincéis condor
2º Lugar: Medalha de Prata + *Kit pincéis condor
3º Lugar: Medalha de Bronze + *Kit pincéis condor , 4º lugar: Menção Especial e até 12 Menções honrosas
Em caso de empate na premiação, o júri poderá optará pela obra do artista que maior número de obras inscritas para comparação.
A divulgação das obras e fotos selecionadas ou premiadas será feita pelo site da ANAP até 05 de novembro de 2021. Os artistas participantes autorizam a ANAP, sem
nenhum custo adicional, a divulgar suas obras em seu site, além de eventuais publicações de arte e material de promoção do evento. Não será necessário em nenhum
momento o envio das obras. A comissão de seleção e premiação será composta por artistas profissionais. As decisões do júri serão definitivas e irrecorríveis e a assinatura
do artista implica na aceitação do regulamento. O Salão Internacional da ANAP é um importante evento anual prestigiado por artistas de mais de 30 países e contamos
com sua participação.
Data __/__/__

assinatura

____________________________________

Declaro estar de acordo com o regulamento do XX Salão Internacional de Arte ANAP 2021

PINTURA, DESENHO, AQUARELA( ) ESCULTURA( )

Nome completo: ____________________________________________________________________________
Endereço:_________________________________________________________________________
Cidade:_________________________________ Estado: _______________ País: _______________
CEP: _________________ Tel: ____________________________e-mail____________________________________Site:_________________________
OPÇÕES DE PAGAMENTO ( ) CHEQUE NOMINAL ou ( )DEPÓSITO A EDILSON ELIO BARBOSA - BANCO 341 ITAÚ (AG. 0267 / CC. 15965-5) ou
( ) PIX ITAÚ: 35 9 9996 0321

Número de Fotos ( _____ )

Total pago: __________________

Para sua segurança as informações pessoais não serão divulgadas. Estamos modernizando e atualizando nosso site. Confira as obras dos participantes e os premiados de
2001 a 2019 e as exposições internacionais nos sites:

www.anap.art.br e www.anap.art.br/artlink

-

ANAP/ARTLINK - CX.POSTAL 950 – POÇOS DE CALDAS MG – BRASIL - CEP 37701-970 - Tel. ANAP/ARTLINK (35) 9 9996 0321

