
   

 

XIV MOSTRA INTERNACIONAL                                                                                

TROFÉU MICHELÂNGELO – ROMA 2020                                             
23 A 25 DE JULHO.                                                                                                                                                                             

ORGANIZAÇÃO: EDILSON E. BARBOSA / ARTLINK / Academia Nacional de Artes Plásticas / FOX ROMA - APOIO: SCPMPC e SOITIC  

  Proporcionando ampla visibilidade com projeção internacional e enriquecimento do currículo, a ANAP e ARTLINK oferecem a oportunidade 
de exposições internacionais, com toda comodidade.  Por meio de nossos eventos, as obras de artistas de todo o Brasil, já foram exibidas em 
Doha – Qatar, Dubai-UAE, Museu do Louvre em Paris, Roma, Viena, Nova York, Londres e Roterdã, entre outras. Cuidamos de toda a 
documentação alfandegária, organização, transporte, montagem e devolução das obras.     
  Este ano, com a colaboração de entidades italianas, estamos realizando o “TROFÉU MICHELANGELO – ROMA 2020, com cerimônia de 
premiação no coração da capital italiana, a 400m do Monumento Altar da Pátria.   Além de ser berço da civilização europeia e importante centro 
de cultura internacional, Roma acolhe no verão, grande número de visitantes de todas as partes do mundo, se tornando uma excelente vitrine 
para os artistas que ali apresentam seus trabalhos.  Os participantes também figurarão em folder do evento e nos sites da ANAP e ARTLINK. 
Garanta sua participação e inscreva-se agora, vagas limitadas. 

REGULAMENTO: 

DATA E LOCAL DA EXPOSIÇÃO:  23 a 25 de Julho de 2020 - Vittorio Emanuelle,5 Piazza del Jesu - ROMA ITÁLIA.  

INSCRIÇÕES:  DE 15/02/2020 a 30/04/2020 com envio das fichas de inscrição + comprovante de depósito ou cheque endereçado 

para:  ROMA 2020: ANAP Cx. Postal 950 - Poços de Caldas - MG – CEP 37701 970.                                                                                         
TERÃO DESCONTO NA TAXA DE INSCRIÇÃO, OS PAGAMENTOS FEITOS ATÉ 31/03//2020.                   

TAXA DE INSCRIÇÃO POR CADA OBRA INSCRITA: Com desconto até 31 DE MARÇO: Á VISTA:R$1495,00, ou 5 cheques de 
R$315,00.   Após esta data, à vista R$1590,00 ou dividido em 5 cheques pré-datados de R$345,00, nominais a Edilson Elio Barbosa.  O 

valor de inscrição por cada obra, inclui as despesas de seguro básico, embalagem, transporte internacional de ida e retorno das obras, taxas 
alfandegárias, realização do evento, premiação, divulgação, impressos e manutenção do site.                                                                                                                  

Dados p/ depósito: Banco ITAÚ AG. 0267 – conta:15965-5/ 500 

ENTREGA DAS OBRAS:  04 A 08 DE MAIO DE 2020, junto com 2 fotos de cada obra (ou se preferir, as obras podem ser entregues 

antecipadamente, ao enviar a inscrição com o pagamento), para ROMA 2020: ANAP - Cx. Postal: 950 - Poços de Caldas - MG – CEP 37701 
970.                                                                                                                                                                                                                                

DEVOLUÇÃO DAS OBRAS COM DIPLOMAS E FOLDERS:  Logo após o encerramento da exposição, o retorno do exterior e 

liberação da alfândega, será feita a devolução das obras por sedex a pagar no endereço indicado pelo artista. 

( a ) Cada artista poderá inscrever quantas obras quiser, nas categorias acadêmico e moderno ( acrílico, óleo , pastel , aquarela, desenho, 

gravura e fotografia. )   medindo no máximo até 30 x 40 cm, sem moldura ou vidro, identificadas com letra de forma no verso: nome, endereço, 
título da obra e data de execução.  Telas de chassi painel deverão ter preferivelmente espessura inferior a 2,5cm. 
 
( b ) Junto com as obras, enviar  2 fotos 10x15 cm de cada obra inscrita, especificando no verso da foto: autor, técnica (ost, ast, pastel, etc...), 
ano, dimensões e local da assinatura (canto inferior direito ou esquerdo = “cie” ou, “cid” ).  

 
( c )  Devido à restrições alfandegárias internacionais, não serão aceitas colagens como relevo que utilizem pedras preciosas, metais, madeira, 

e outros.  Todas as obras receberão moldura filete padrão seguindo critérios dos organizadores da exposição. 
 
( d ) Premiação: TROFÉU MICHELÂNGELO (2), às melhores obras nas categorias acadêmico e moderno, além de 2 medalhas de ouro, 2 

prata e 2 bronze, menções honrosas e certificados de participação com registro do evento e carimbo da exposição no verso das obras. Categoria 

fotografia receberá prêmio destaque fotografia.    Divulgação no site  www.anap.art.br/artlink, publicação de um folder com fotos de todas as 

obras. fichas de inscrição e informações com fotos deste evento com as obras participantes, bem como de anos anteriores, estarão disponíveis 

no Site do evento: www.anap.art.br/artlink 
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Declaro estar de acordo com o regulamento e autorizo a participação da(s) obra(s) de minha autoria aqui relacionada(s) conforme foto(s) 
em anexo, para exposição (local e data supracitados).   Ciente da cobertura prevista pelas companhias aéreas, se julgar necessário, 

poderei providenciar seguro adicional.  Data:____/____/ 2020       Categorias: (   ) MODERNO    (   )  ACADÊMICO 

______________________________                                                                                                                

                                                                                                       assinatura 
 
Nome completo:_________________________________________________________  E-mail ____________________________________________    
                                                
Endereço:___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Cidade________________________________________________Estado:______CEP:___________________ Celular: (_____) ______________________ 
 
Número de obras inscritas (     )    Total pago: R$______________    Opção de pagamento:    (     )  À vista                   (     )   Parcelado em 5 cheques  
  

ANAP/ARTLINK - 35 9 9996 0321 -  SITE: www.anap.art.br/artlink - E-MAIL: artlink@anap.art.br 
RUA PARAIBA 435 - CX. POSTAL 950 - POÇOS DE CALDAS MG – BRASIL - CEP 37701 970 
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