
REGULAMENTO DAS EXPOSIÇÕES DE ARTE NO ESPAÇO 

CULTURAL CASA DO COMÉRCIO 

 

 

1. OBJETIVO 

 

O presente Regulamento estabelece normas para a utilização e realização de exposição 

de obras de arte, por meio de cessão de uso gratuita do Espaço Cultural, localizado no 1º 

Andar da Casa do Comércio, na Alameda Rio Branco, 165, Centro, Blumenau/SC, 

conforme calendário a ser elaborado pela Diretoria da Câmara de Dirigentes Lojistas de 

Blumenau durante o ano de 2017. 

 

2. PARTICIPANTES 

 

Poderão expor no espaço: artistas, curadores, colecionadores, com exposições individuais 

ou coletivas, de Blumenau e região, sendo aceitas obras nas diferentes linguagens das 

artes visuais. 

 

3. PRAZO DE DURAÇÃO DAS EXPOSIÇÕES 

 

O prazo de duração de cada exposição será de 25 (vinte e cinco) dias, em datas a serem 

estipuladas pela CDL BLUMENAU, observando o calendário instituído para este projeto, 

podendo o prazo ser estendido havendo disponibilidade de datas. 

 

4. INSCRIÇÃO 

 

Os interessados em expor no Espaço Cultural deverão encaminhar e-mail para: 

marketing@cdlblumenau.com.br, com as seguintes informações:  

 

➢ Título do e-mail: Espaço cultural + nome exposição + Nome do artista ou coletivo 

 

➢ Informações: nome completo, telefone, email e cidade de origem; 

 



➢ Biografia ou breve resumo sobre o artista ou coletivo; 

 

➢ Proposta da exposição: objetivo da mostra, tipo de trabalho, quantidade e 

dimensão das obras a serem expostas, além de imagens em baixa resolução para 

visualização;  

 

➢ Imagens em boa resolução a serem utilizadas para convite e divulgação virtual das 

exposições ou link onde baixar. 

 

5. SELEÇÃO 

 

A proposta de inscrição para exposição no Espaço Cultural deverá observar os seguintes 

critérios: 

 

✓ Adequação da proposta às instalações da Casa do Comércio considerando-se as 

características do local e a integridade de suas instalações; 

 

✓ Estímulo ao conhecimento e à valorização da pluralidade cultural; 

 

✓ Perspectiva de contribuição ao enriquecimento sociocultural da comunidade. 

 

Todos os trabalhos passarão por análise da Diretoria da CDL Blumenau, para verificação 

dos critérios estabelecidos acima. A seleção da proposta não implicará garantia de 

utilização do Espaço Cultural, que só se efetivará com o agendamento da exposição e 

com a assinatura do Termo de Cessão de Uso do Espaço Cultural da Casa do Comércio. 

 

6. RESPONSABILIDADES DO PARTICIPANTE 

 

6.1. Embalar apropriadamente as obras para transporte, evitando danos ao espaço 

físico, bem como pela montagem e desmontagem da exposição, e também pelos materiais 

ou equipamentos necessários, que viabilizem a exposição; 

6.2. Respeitar o período de exposição, assim como os horários e dias para efetuar a 

montagem e desmontagem das obras colocadas no Espaço Cultural; 

6.3. Acompanhar e aprovar o release e material de divulgação online, assim como 

outros materiais, produzidos para a exposição pela CDL Blumenau; 



6.4. Observar as normas do Regulamento Geral das exposições, assim como as regras 

previstas no Termo de Cessão de Uso do Espaço, devendo solicitar permissão nos casos 

que não estejam previstos nos referidos documentos. 

 

7. RESPONSABILIDADES DA CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE 

BLUMENAU 

 

7.1.  Colocar à disposição e realizar a manutenção do espaço a ser utilizado para a 

exposição, para que esteja em plenas condições de funcionamento;  

7.2. Divulgação da exposição nas mídias e redes sociais, com material a ser aprovado 

pelo Artista/Grupo participante; 

7.3. Entrega do certificado de participação na Exposição do Espaço Cultural Casa do 

Comércio ao Artista/Grupo participante. 

 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

8.1.  A CDL BLUMENAU reserva para si o direito de interromper, cancelar ou alterar 

a qualquer tempo a programação, no todo ou em parte, se for de sua necessidade ou 

interesse; 

8.2. O Artista/Grupo participante concederá à CDL BLUMENAU o direito de uso de 

imagem das suas obras, assim como do seu próprio nome e imagem para fins de 

divulgação; 

8.3. Fica expressamente vedada a realização de eventos de cunho político/partidário 

e/ou religioso, ou outros que não tenham finalidade eminentemente cultural; 

8.4. A CDL BLUMENAU não possui qualquer responsabilidade intelectual sobre as 

obras/acervo a serem expostos; 

8.5. Será permitida a comercialização das obras durante o período de exposição com 

prévia autorização da CDL BLUMENAU, sendo que a entidade não se responsabilizará 

por este trabalho, cabendo referido encargo ao próprio Artista/Grupo.  

8.6. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria da câmara de Dirigentes Lojistas 

de Blumenau. 

 


