
MULHER 360
Cada mulher tem dentro de si uma força 
única e o poder de concretizar seus 
sonhos e daqueles que estão ao seu redor. 
Tudo isso porque o instinto feminino traz 
consigo uma visão particular de cada 
pessoa que faz parte do seu universo.

Independente das lutas enfrentadas para 
alcançar os sonhos do seu coração, a 
mulher sabe reconhecer e valorizar os 
ensinamentos de cada etapa.

Mãe, filha, esposa, amiga, profissional. Em 
meio a tantos papéis, a mulher consegue 
se dedicar a cada um deles com uma 
excelência toda especial.  Sabe ser 
essência ao mesmo que inspira e transpira.  
É digna de respeito, empatia e amor. 

Naturalmente,  tudo se deriva da 
mulher. Assim, na realidade, quem a 
empodera é a vida.

Na mostra mulher 360º serão 
reunidas obras de diversas técnicas 
que exteriorizam o instinto, os 
papéis, a essência, a inspiração e o 
empoderamento feminino.
 
Uma exposição que homenageia a 
mulher, não só por suas conquistas, mas 
pelo que ela representa no mundo.

REGULAMENTO

PROGRAMAÇÃO:
PRÉ-INSCRICÃO E INSCRIÇÃO:
A pré-inscrição se dará pela confirmaçã o
da participaçã o do artista, que deverá
ser feita mediante o preenchimento
do formulário de inscriçã o disponível
no site da Galeria Tribo ou pelo email
tribogaleria@gmail.com até 27 de março de 
2019. Em seguida, entraremos em contato.

INAUGURAÇÃO:
Na inauguração da mostra haverá um
coquetel de abertura e segurança na
entrada.

LOCAL DO EVENTO:
Galeria Tribo
Rua Dr. Cesário Mota Júnior, 281, slj. 2 , Vila
Buarque - São Paulo - SP

COQUETEL DE ABERTURA:
30 de março de 2019 às 17h

PERÍODO EXPOSITIVO:
30 de março a 30 de abril de 2019

ENTREGA FÍSICA DAS OBRAS:
de 26 a 29 de março de 2019, das 14h às 18h.
Os artistas deverão agendar a entrega da
obra pelo email tribogaleria@gmail.com.
A entrega se dará no seguinte endereço:



Galeria Tribo
Rua Dr. Cesário Mota Júnior, 281, slj. 2 , Vila
Buarque - São Paulo - SP
As obras deverão estar devidamente
identicadas com o nome do artista, título
da obra, técnica, dimensões e valor.

DIVULGAÇÃO:
A galeria Tribo divulgará o evento em
todos os seus canais de mídia social e em
seu mailing. Também enviará o convite/
divulgação à todos os canais e meios de
comunicação voltados as artes.

DESMONTAGEM:
Após o período expositivo, que irá até dia
30 de abril de 2019, as obras estarão
disponíveis para retirada no local.

PARTICIPAÇÃO:
Os artistas poderão participar nas 
seguintes modalidades: Pinturas, desenhos, 
colagens, técnicas mistas ou gravuras com 
até 100 cm de largura por 200 de altura. 
Esculturas com até 50cm de largura por 
200 de altura ou sob consulta.

As telas ou painéis deverão ter sistema de
fixação, ganchos ou cabo de aço para
serem penduradas.

VALOR DA PARTICIPAÇÃO:
R$260,00 por obra.

AVISOS:
1) As obras enviadas digitalmente em pré-
inscrição serão analisadas pela curadoria 
que poderá aprová-las ou não, para 
participação da exposição. Somente após 
a aprovação, o pagamento da inscrição 
é feito pelo artista e a obra enviada 
fisicamente à galeria.
2) O artista que achar necessário,
deverá fazer o seguro de sua obra.
Apesar de nos comprometermos
a manipular as obras com zelo e
cuidado, e contando com sistema de
segurança, não nos responsabilizamos
por danos causados às obras durante
o transporte, montagem, período
expositivo e desmontagem da mostra.
Os artistas deverão estar cientes, que
a organização, curadoria, e a galeria,
estão isentos de qualquer ônus referente
a danos que vierem ocorrer as obras.
3) Em caso de venda, será cobrada uma
comissão de 10% sobre o valor da obra


