
Cores da água

A aquarela traz em sua essência o 
elemento que por si só é a essência da 
vida: a água.

A água é uma substância fluida, que 
está sempre em movimento e em 
transformação. A água movimenta e 
dissolve a rigidez do mundo.

A fluidez e leveza da água, misturadas 
com os pigmentos resultam na aquarela 
que gera obras de arte sensíveis e cheias 
de sutileza.

O protagonismo da água, elemento 
de difícil manuseio obriga o artista a ter 
delicadeza e cuidado na execução, o 
que torna as obras, independentemente 
do tema ou conceito, leves acima de 
tudo.

A água dissolve a cor. A água concede 
transparência à cor. A água concede 
cores inesperadas à paleta cromática. 

Assim, a água misturada ao pigmento 
gera explosões cromáticas que transmitem 
frescura, vivacidade, fluidez e reproduz o 
que é transitório e instantâneo.

Na Expo Cores da água, a Galeria Tribo 

reúne obras feitas com aquarela e mostra 
que, independente do tema ou conceito 
da obra, sutileza, fluidez e vivacidade 
são transmitidas por estarem por trás da 
própria técnica que é livre, leve e solta.

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 31 de janeiro 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:
09 de fevereiro de 2019 às 17h30

PerÍodo eXPosITIVo:
09 de fevereiro a 08 de março de 2019



eNTrega FÍsICa das oBras:
até 02 de fevereiro de 2019.
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
08 de março de 2019, as obras estarão
disponíveis para retirada no local.

ParTICIPaÇÃo:
Os artistas poderão participar nas 
seguintes
modalidades: Aquarelas e técnicas mistas 
que contenham aquarela, com até 100 
cm de largura por 200 de altura. 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 
préinscrição 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


