
 

 

 
22 de agosto de 2020 

Carta convite 

Prezado artista, 

Passados 150 dias de isolamento social, as autoridades liberam as 

atividades culturais, mediante normas e protocolos de saúde 

(http://sebrae.com.br/retomadaeventosculturais). Com a flexibilidade, em 

meio às incertezas, as exposições abrirão com uma nova realidade. 

Proposta 

Exposição coletiva online “O Tempo dos Sonhos” com as obras expostas 

na Inn Gallery Arte & Design em São Paulo. Inauguração dia 25 de 

setembro e término no dia 17 de outubro. A temática integra o projeto: 

https://www.arteoriginada.com.br/artesemsairdecasa-temas 

1. Linha de Ação do Projeto 

          Visibilidade da exposição será via as redes sociais (Pagas e 

espontâneas) e a exposição física na galeria seguindo os protocolos de 

saúde de São Paulo. 

2. Material Promocional e Divulgação 

         Release para a imprensa, texto crítico, Filme/Exposição virtual, 
Impulsionamentos pagos via redes sociais. Além da representação caso 
haja interesse do artista na venda da obra. 

3. Responsabilidade por adesão 
4.1. Enviar um texto sobre as obras de arte com no máximo 5 linhas, 

foto pessoal do rosto e 3 fotos das obras, na extensão Jpg em 300 

dpi, para o e-mail atendimento@arteoriginada.com.br.  

          4.2. O envio somente de uma obra no formato 100 X 100 para a Inn 

Gallery Arte & Design, localizada na rua Dr Melo Alves, Jardins em São 

Paulo.  

          4.3. Cumprimento da viabilidade orçamentária da exposição coletiva 

(Entraremos em contato via wsap). 
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4. Contrapartida por adesão 
5.1. O artista poderá optar por participar somente da mostra online 
ou mostra online mais a participação de uma obra na Inn Gallery 
Arte & Design. 
.   

5. Relacionamento com os executores 
6.1. ArteOriginada - Produções Artísticas Integradas. 

Rede Acord/Mercure Hotel 

https://www.arteoriginada.com.br/obrasdoacaso-metricas 

          Inn Gallery Arte & Design 

https://www.arteoriginada.com.br/umolharatravesdanatureza-

metricas 

6.2. Espaço físico da Inn Gallery – Arte & Design. 

Dois andares de exposições. 

 

6. Abertura do evento 
Haverá uma “live/vernissage” via plataforma digital. 

 
7. Contrapartida pelo investimento 

Será gerado um relatório dos impulsionamentos, enviado pelas 
empresas contratadas, comprovando o acesso dos visitantes. 
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