
Instruções para os Participantes 
37 Exibição de Trabalhos de Artistas Estrangeiros  

Residentes na Região Central do Japão 

(FAE 37: 1 de novembro a 6 de novembro de 2022) 

 

Os organizadores da EXIBIÇÃO DOS ARTISTAS ESTRANGEIROS, agradecem o seu interesse no 37º FAE. 

Pedimos a gentileza de ler as instruções abaixo e aguardamos ansiosamente o nosso encontro durante o evento 

no NIC. (Revisado em 24º de agosto de 2022)  

 

Introdução: Todos os candidatos ao FAE 37 devem estar cientes de que, devido à situação 

contínua do COVID 19, o distanciamento social e outros protocolos estarão novamente em vigor 

este ano durante toda a exposição. Os artistas e seus convidados serão obrigados a usar máscaras 

dentro da sala de exposição. A cerimônia de abertura será novamente um evento simples com 

discursos dos organizadores, com a mídia local convidada. A cerimónia de encerramento também 

será limitada a palavras de agradecimento dos organizadores e distribuição de certificados de 

participação e brindes comemorativos a todos os participantes. Não serão servidos bebidas na 

abertura ou no encerramento. O consumo de alimentos e bebidas dentro da sala de exposição 

durante a mostra será proibido, mas será preparado um “cantinho de estar” para que os artistas e 

seus convidados possam socializar-se (em distanciamento) confortavelmente. Conforme o 

desenrolar da situação do COVID 19, a exposição pode estar sujeita a novas alterações ou 

cancelamento em caso de ressurgimento de infecções no Japão. Os artistas serão notificados 

imediatamente por e-mail sobre quaisquer alterações futuras. 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

1.  Objetivo:    A FAE é organizada pela Central Japan Internacional Society (CJIS), um grupo onde 

todos são voluntários, com o apoio do Centro Internacional de Nagoya (NIC). Tem 

como objetivo, promover o diálogo e o intercâmbio de ideias entre os cidadãos da 

cidade de Nagoya e os artistas estrangeiros residentes na região Chubu do Japão. 

2.  Público alvo:  As FAEs são abertas a todos os artistas estrangeiros acima de 18 anos, residentes na 

região Chubu do Japão (Aichi, Gifu, Shizuoka, Fukui, Toyama, Ishikawa, Nagano, 

Yamanashi e Niigata) Entretanto, os organizadores se reservam no direito de decidir a 

participação ou não dos artistas. 

3.  Condições:   Os participantes deverão obedecer a estas instruções plenamente (favor ler com 

atenção). Os organizadores não aceitarão reclamações referentes à natureza da 

exposição e nem em relação a forma de exibição, assim como sobre a cerimônia de 

encerramento. E, se possível, solicitamos que os participantes estejam presentes 

durante a exibição, em algum momento. 

 

 

 



4.  Inscrição:   Um formulário de inscrição online para FAE 37 pode ser 

acessado por computador pessoal ou dispositivo móvel em: 

https://forms.office.com/r/CrPpmgW2Bj.  

Se você não conseguir usar o formulário on-line, um 

arquivo PDF para impressão pode ser baixado do site do 

Centro Internacional de Nagoya em: https://bit.ly/3rpZnSL.  

Você também pode solicitar um dos organizadores pelo 

e-mail: nagoyafae@hotmail.com. Observação: o espaço é 

alocado por ordem de chegada. Inscreva-se com antecedência para garantir sua 

participação. Assim que a sua candidatura for reconhecida, o seu espaço está 

garantido. O prazo de inscrição é 14 de outubro de 2022.  

5. Trabalhos:  Trabalho em cerâmica, desenho, ilustração, pintura, fotografia, utensílio de cerâmica, 

gravura, escultura, arte/artesanato tradicional etc. Todos os trabalhos deverão ser 

apresentados adequadamente (moldurados, montados) e deverão ser trabalhos 

originais dos participantes. 

6. Tema:   O tema do trabalho está a critério do artista, porém os trabalhos de caráter sensível e de 

natureza controversa poderão ser excluídos da exibição, conforme decisão dos 

organizadores. 

7. Instalação:  O espaço para expor será no 4o andar do edifício do NIC. Terá 50 painéis duplos para 

pendurar ou fixar os trabalhos. Cada painel possui 180cm de altura, com 2 espaços de 

180cm de largura por 120cm de profundidade para expor os trabalhos, num total de 80 

superfícies. Terá também mesas (70cm altura x 45cm largura x 180cm comprimento) 

para expor trabalhos livres (cerâmicas, esculturas, instalações etc.). Os artistas se 

responsabilizarão pela montagem dos próprios trabalhos. 

8. Taxa de inscrição:  Os artistas poderão utilizar: (a) um ou dois painéis; (b) uma ou duas mesas ou 

(c) espaço aberto de até 2 m2. Favor marcar no formulário de inscrição. A taxa de 

exposição por painel, por mesa é de 2.000 ienes. (Como a FAE 37 será simplidicada, 

o valor da taxa foi reduzida.) Em caso de trabalhos independentes que não utilize 

painel, a taxa é de 2.000 ienes por m2, podendo utilizar o espaço de até 2 m2. 

Realizar o pagamento da taxa de exibição no dia 30º (domingo) de outubro de 

2022.  

9. Venda dos trabalhos: Não é permitida a venda e indicação de preços do trabalho no salão de 

exibição. Mas os participantes poderão colocar informações para contato nas etiquetas 

que serão colocadas junto de seus trabalhos (veja as notas abaixo mencionadas). Os 

artigos pequenos, como cartões postais feitos pelos próprios artistas, poderão ser 

vendidos a preços baixos, para cobrir os custos, caso seja aprovado pelos 

organizadores (permitida a venda apenas de itens relacionados com a arte exposta, 

itens não relacionados, como CDs de música não são permitidos). Os membros da 

CJIS não poderão se envolver em nenhuma transação de vendas; assim, os artistas que 

venham a preencher este item, deverão preparar sua própria caixa de depósito de 

dinheiro para venda não acompanhada. 

 

FORMULÁRIO ONLINE 



==NOTAS== 

 

 A 37a. Exibição dos Artistas Estrangeiros será realizada do dia 1 de novembro (terça-feira) até o dia 6 de 

novembro (domingo). A exposição está aberta diariamente das 10h até as 18h, e no último dia termina às 17h, serão 

5 à 6 horas para que os artístas possam guardar os trabalhos. Como foi descrito na introdução, não será realizado 

Cerimônia de abertura / Festa de encerramento. Todos os artístas receberão certificado de participação e 

lembrancinha durante o período da exposição.   

 

 Os artistas deverão estar cientes de que fazem parte do grupo da exposição, e apresentar seus trabalhos 

respeitando a sensibilidade dos demais participantes. Não serão aceitos trabalhos maiores do que o tamanho dos 

painéis determinados (item 7) ou que ocupe o espaço de outro artista. As decisões finais relativas à exibição dos 

trabalhos serão tomadas pelos organizadores do evento. 

 

  Os artistas deverão providenciar seus próprios títulos. Os organizadores prepararão as etiquetas com o nome do 

artista, país de origem, tempo de residência e o tipo de arte (outras informações, também, a critério do participante). 

 

  A exibição estará aberta para o público durante o período anunciado, portanto pede-se aos artistas para não 

retirarem os trabalhos até o final da exibição dia 6 de novembro 17h. As apresentações ao vivo não serão aceitas. 

Os trabalhos como os em vídeo/computação gráfica, serão aceitos desde que sejam instalados para serem 

apresentados automaticamente (os organizadores não poderão se envolver nas instalações dos artistas). 

 

  Os trabalhos poderão ser instalados no dia 30 de outubro de 2022 (domingo) a partir das 9h até as 20h, e 

removidos no dia 6 de novembro (domingo) a partir das 17h até as 20h, ou no dia 8 de novembro (terça-feira) a 

partir das 10h até as 20h. Não será possível nos outros dias e horários. 

 

  Os organizadores ficarão na recepção durante a exibição, portanto não se responsabilizarão por qualquer perda 

ou dano nos trabalhos na sala de exibição. 

 

  A 37a Exibição dos Artistas Estrangeiros é um evento sem fins lucrativos. As taxas serão utilizadas para cobrir 

os gastos da realização do evento. Os artistas serão informados do recebimento da inscrição dentro de 2 

semanas após o recebimento. As dúvidas poderão ser enviadas via e-mail: nagoyafae@hotmail.com. 


