Menduina Schneider Art Gallery
Apresenta
“O 4º OLHO”
Primeiro Salão Virtual e Internacional de Fotografia
Um Projeto de “Arte Global”
por Malvicino Palermo
Outubro 2020

BASES:
1. Tema: “A câmera como um Chakra tecnológico, por onde sentir, mostrar e compartilhar”
Será recebidas de 1 a 3 fotografias por artista, das quais apenas 1 será pré-selecionada, que
será a que participará do Salão, e devem atender aos seguintes requisitos:
Medidas e Técnica: LIVRES
A exposição é virtual, para isso é necessário enviar uma foto da obra em alta resolução
a 300ppp. Participam Fotografos Amadores (amateurs) e Fotógrafos Profissionais.
2. Haverá uma pré-seleção de trabalhos e um Júri Internacional.
3. O custo da exposição é de $ 105 por artista, taxas incluídas. O pagamento será feito após
pré-selecionar a fotografia que irá participar que deve ser depositado na conta Paypal:
menduinaschneider@gmail.com
Para Artistas do Brasil pode ser feito por Transferência Bancária . O pagamento NÃO é
reembolsável.
4. A foto da obra a ser exposta será enviada para o email
arteglobalpro@gmail.com e deve ser enviado até 29 de setembro, sem exceção. Deve ser
acompanhada da Ficha Tecnica do Artista e Obra e a Ficha de Trabalho em que é detalhada.
a propriedade da Obra a participar.
5. Nenhum trabalho será exibido sem o depósito correspondente.
6. O trabalho será exibido virtualmente em todas as redes sociais da
Galeria de Arte Menduina Schneider. 366 W 7th Street, San Pedro, Los Angeles,
Califórnia, 90731.
As redes sociais da Galeria são:
Facebook: https: //www.facebook.com/msartgalleryLosAngeles
Instagram: https: //www.instagram.com/menduinaschneiderartgallery/
Twitter: https: //twitter.com/MsartgalleryLa
Site oficial: www.msartgallery.com
Será feito um vídeo que será divulgado no canal oficial do Youtube da Galeria.
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUH_7a80_uRFpf8FuCOYRDQ
7. A abertura da exposição será na quinta-feira, dia 8 de outubro, às 11 AM

Hora da Califórnia. E nesse dia será feito um vídeo ao vivo, desde a Galeria e onde
as Obras serão expostas por meio de um projetor em uma das paredes
da Galeria como um Loop.
A exposição virtual ocorrerá ao longo do mês de outubro de 2020, através de
publicações nas redes sociais da Galeria e Arte Global.
8. A Galeria entregará Certificados de participação a todos os expositores, que se
enviarão por email para cada Artista.
9. A Mostra terá abrangência para outros países já que os organizadores do projeto vão
compartilhar toda a exposição através de suas páginas. Desta forma estaremos
alcançando outro tipo de público.
10. Os artistas selecionados devem enviar um vídeo pessoal sobre sua arte,
técnica e carreira, para acompanhar seu trabalho fotográfico nas redes sociais.
11. A Exposição terá 3 vencedores.
O prêmio será uma Mostra Virtual Coletiva de 15 dias que será realizada
na Galeria Menduina Schneider de 10 Obras de cada Artista durante
os 15 dias. A ser realizada em janeiro ou março de 2021. (A combinar entre os Artistas e a
Galeria)
12. Os 15 dias de Exposição Coletiva Virtual incluem:
Promoção nas redes sociais de 10 obras por artista
Promoção na revista de arte de Los Angeles
Um vídeo de cada artista onde se incluan as 10 obras escolhidas. com os artistas vencedores.
Bem-vind@s!!!
Menduina Schneider Art Gallery
Los Angeles Califórnia

Outubro de 2020.

