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Batom, Lápis e TPM | Mostra 2018
O CEDHU Piracicaba (Centro Nacional de Humor Gráfico de Piracicaba) e Salão Internacional de Humor de
Piracicaba convidam mulheres cartunistas para participarem da sétima edição de Batom, lápis e TPM.
Batom, Lápis e TPM é uma exposição de artes gráficas realizada desde 2011 como programação oficial do
CEDHU Piracicaba, e propõe estimular e oferecer espaço a artistas (amadoras ou profissionais) brasileiras e
estrangeiras para mostrar suas produções no âmbito das comemorações e reflexões do Dia Internacional da
Mulher.

Descrição técnica
Batom, Lápis e TPM |mostra 2017 – exposição de cartuns, caricaturas, charges, ilustrações, HQs e tiras.
Local da exposição: Parque do Engenho Central – Armazém 5 | Museu do Açúcar* (Av. Dr. Maurice Allain, 454 –
Vila Rezende – Piracicaba/SP).
Data da abertura: dia 09 de março de 2017 – sexta, a partir das 19h*
Período de exposição: de 09 de março a 15 de abril de 2018 *
*datas, horários e locais podem ser alterados.

Condições de participação
a) Para participar a artista deve enviar junto com os trabalhos a ficha de inscrição fornecida pela organização
(em anexo) preenchida de forma legível e assinada. Para validação da inscrição, todos os campos devem estar
completos.
b) Os trabalhos (até três por artista) podem ser enviados através de correio ou e-mail (arquivos digitais em
formato jpeg, resolução de 300 dpi e máximo de 5M).
c) O tema e a técnica são livres. Esculturas serão aceitas. Formatos máximos: em papel - A3; esculturas – 42 cm
(altura) x 30 cm (profundidade) x 30 cm (largura). (O CEDHU não se responsabiliza por qualquer dano causado
aos trabalhos durante o transporte via Correios ou outra transportadora).
d) Data limite para envio dos trabalhos: 12 de fevereiro de 2018
e) A simples inscrição implica para na cessão dos direitos autorais das obras para reproduções e publicações em
qualquer suporte físico, impresso e digital, objetivando a divulgação do evento.
f) Haverá uma seleção dos trabalhos que serão expostos, sob responsabilidade do CEDHU-Piracicaba.
g) Não haverá devolução dos trabalhos por parte do CEDHU às artistas. Os trabalhos originais deverão ser
retirados no CEDHU no prazo de até 6 (seis) meses, contatos após a data de encerramento da mostra.
Endereço Correio: CEDHU Piracicaba – Av. Maurice Allain 454 – Vila Rezende – Caixa Postal 12 – Piracicaba/SP
Brasil – CEP 13405-123. (Quanto ao prazo de recebimento, será considerada a data de postagem).
Endereço eletrônico: tpm@salaodehumor.piracicaba.sp.gov.br
Informações: 0xx 19 3403.2615 - 3403.2620 - 3403.2621 e contato@salaodehumor.piracicaba.sp.gov.br
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Ficha de Inscrição

nome/name/nombre/nom:.............................................................................................................................................................
endereço/address/dirección/adresse:...........................................................................................................................................
cidade/city/ciudad/ville:............................................ cep/zip code/código postal/code postal:.....................................................
estado/state/província/région:...................................................país/country/país/pays:...............................................................
telefone/phone number/teléfono/téléphone:.................................................................................................................................
ddd/country-área code/código de discado internacional/code international:................................................................................
site na internet/internet site/site en la internet/site à l’internet:.....................................................................................................
e-mail:...........................................................................................................................................................................................
identidade/carné de identidade/id number/no identité:..................................................................................................................
data de nascimento/fecha de nascimento/birth date/date de naissance:.....................................................................................
no de trabalhos inscritos / no de trabajos inscriptos /number of works submitted /no d’oeuvres inscrits:
......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................
assinatura do artista/firma del artista/artist´s siganature/signature de l’artiste

Realização

www.salaointernacionaldehumor.com.br

