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Edital
A Fundação Marcos Amaro oferece, em parceria com a SP-Arte, uma
premiação de incentivo à produção artística contemporânea e a realização de
um projeto expositivo para a Fábrica de Arte Marcos Amaro, situada em Itu
(SP), sob orientação do curador Ricardo Resende.

1.					 Sobre o prêmio
O prêmio nasceu em 2017, em parceria com a SP-Arte, em meio à 13ª edição
do Festival Internacional de Arte de São Paulo, a partir da necessidade de
valorizar e dar visibilidade para artistas brasileiros e estrangeiros. Os artistas
premiados nas edições anteriores foram: Ivan Grilo (Galeria Casa Triângulo) e
Brígida Baltar (Galeria Nara Roesler).

2.					 Objetivo
O Prêmio de Arte Marcos Amaro é anual, nacional e destinado a um artista
brasileiro ou estrangeiro. Tem como objetivo agraciar artistas em início
e meio de carreira, como forma de fomento à produção artística
contemporânea e também artistas já consagrados, que tenham em sua
produção a ambição experimental com a arte, a partir da inovação em
técnicas, suportes e linguagens.

3.					 Requisitos
O artista que quiser concorrer ao prêmio deverá ser representado por uma
galeria participante da SP-Arte 2019.
O artista selecionado, além de receber o prêmio no valor de R$ 50 mil,
deverá desenvolver um projeto expositivo inédito de até R$ 45 mil (referente
a produção e transporte) na Fábrica de Arte Marcos Amaro. Posteriormente o
trabalho poderá ser incorporado ao acervo da Fundação Marcos Amaro, caso
exista interesse de ambas as partes.

4.					 Inscrição
A inscrição pode ser realizada pelo próprio artista ou pela galeria que o
representa. O candidato deverá preencher o formulário de inscrição, e enviar
um projeto de obra inédita no valor de produção de até R$ 45.000,00, a ser
exposta na Fundação Marcos Amaro em 2020, paralelo a 16ª edição da SP-Arte.
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5.		Seleção
O júri que selecionará o artista premiado na 15ª edição da SP-Arte será
composto pelo conselho consultivo da Fábrica de Arte Marcos Amaro. São
eles: Marcos Amaro, Ricardo Resende, Raquel Fayad, André Millan, Aracy
Amaral, Fábio Magalhães, Gilberto Salvador e Patricia Rousseaux.
Em uma primeira etapa, serão selecionados cinco artistas finalistas,
a serem anunciados duas semanas antes da Feira, via contato telefônico com a
galeria e divulgação nas redes sociais da SP-Arte e da Fundação Marcos Amaro.
Em uma segunda etapa, o conselho consultivo irá visitar a Feira para
avaliar presencialmente as obras dos finalistas. A visita será realizada dia 3 de
abril, na abertura da SP-Arte. Para isso, é necessário que o estande da galeria
de cada finalista exiba ao menos uma obra do artista no dia em questão. As
cinco galerias finalistas serão informadas previamente, uma semana antes da
Feira, para que possam se organizar.

7.					 Comece a inscrição
→					 1. Pedimos que preencha o formulário;
→					 2. Envie o portfólio com até cinco imagens de trabalhos já existentes;
→					 3. Envie o esboço do trabalho que você gostaria de apresentar em
					 2020, com justificativa e discriminação de orçamento em pdf;
					 * Os itens 2 e 3 devem ser enviados em um único e-mail para 		
					 (premio@fmarte.org), constando o nome do artista no assunto.

Prazo para inscrições
até 28 de fevereiro de 2019

8.					 Datas
24 janeiro a 28 fevereiro 2019

Inscrições

15 março 2019		

Anúncio dos cinco artistas finalistas

03 abril 2019		

Visita do júri aos estandes na SP-Arte 2019

04 abril 2019		

Anúncio do vencedor na SP-Arte 2019

