
VI Exposição Universo Cerâmico 
 

A maior exposição de cerâmica artística de São Paulo 
será realizada em São Paulo e Socorro! 

 
A artista homenageada será HIDEKO HONMA 

 

REGULAMENTO 
 

A VI Exposição Universo Cerâmico será desdobrada em duas 
etapas: 
Primeira etapa: 21 a 30 de junho de 2021 - no Pátio da 

Câmara Municipal de São Paulo – Palácio Anchieta em São 

Paulo/SP 

Segunda etapa: Museu Municipal de Socorro na cidade de 

Socorro/SP 

Novidade: essa edição será registrada em vídeo, foto e um 

catálogo no formato 16x23 cm de fino acabamento.   

 

Esse projeto tem como objetivo, apresentar ao grande público os 

melhores trabalhos inscritos de arte cerâmica em diversas modalidades. Poderão participar artistas do 

Brasil e do exterior, de todas as idades, que desenvolvam trabalhos 

empregando qualquer processo cerâmico.  

SOBRE AS OBRAS - COMO PARTICIPAR 

O artista deverá participar com até 2 obras (de base, utilitários, 

placas de parede, esculturas, pinturas em baixo esmalte ou alta 

temperatura, raku e outras), em tema livre com dimensões de no 

máximo 80x80 cm - para peças bidimensionais - ou 80x80x80cm - 

para peças tridimensionais. Instalações, móbiles ou peças de 

montagem ou fixação complexa serão tratadas pontualmente com os 

artistas. 

 
Embalagem – Todas as obras inscritas devem ser encaminhadas perfeitamente embaladas, para evitar 

danos. Peças encaminhadas por transportadora devem ser cuidadosamente embaladas, sobretudo porque 

a obra ficará exposta a impactos e até turbulências aéreas (quando a peça é encaminhada por avião, vinda 

de outros estados). No ato do recebimento, as embalagens serão abertas diante do portador para 

verificação e, caso a peça tenha sofrido dano, será imediatamente informada ao seu autor. A integridade física 

da obra é de total responsabilidade do autor da obra e das transportadoras contratadas por ele. 

 
Os inscritos deverão enviar fotos de obras para a curadoria, pelo e-mail: ateliertsuru@ateliertsuru.com.br 

informando medidas e técnicas e valor para venda. Caso os trabalhos estejam em produção, sem fotos, 

poderão enviar a posteriori, desde que deixem sua vaga reservada. 

Após a escolha da obra pela curadora, nosso financeiro entrará em contato para as tratativas de pagamento. 

 
 

 

 

mailto:emthamaoka@hotmail.com


Observação - Ao final das exposições, todos os trabalhos serão devolvidos pelo veículo que o artista indicar, 

com frete a cobrar, ou deverão se retiradas no Atelier Tsuru.  

O Atelier Tsuru reterá, a título de comissão, 25% sobre o valor de venda das obras comercializadas. 

 

SOBRE AS EXPOSIÇÕES 

Na primeira etapa haverá cerimônia de premiação e entrega do catálogo, no dia 26 de junho de 2021 (sábado), 

das 14h às 17 horas em auditório a ser definido e o número de convidados deverá estar de acordo com as 

orientações governamentais à epoca do evento. 

Na segunda etapa, haverá cerimônia de abertura em 03/07/2021  

 
SOBRE A PREMIAÇÃO 
Primeira etapa: Todos os participantes receberão certificados de participação nas duas exposições 

e os melhores artistas, escolhidos por uma comissão de júri 
formada por cinco profissionais de renome no meio artístico, 
indicados pelos organizadores, receberão a seguinte 
premiação: 
 

• Troféus para primeiro, segundo e terceiro lugares – Prêmio 
Categoria Máxima 
• Medalhas para primeiro, segundo e terceiro lugares, de acordo 
com as categorias: Modelagem (utilitários e/ou objetos 
decorativos), Alta Temperatura, Baixa Temperatura, Escultura e 

Pintura em Porcelana.  
• A atribuição de Menções Honrosas será de acordo 

com entendimento do júri. 
• Todos os artistas participantes receberão certificados. 
• O evento contará com cobertura, apoio e reportagem 

da TV Câmara SP. 
• Caso haja restrições quanto a presença de 

convidados, a premiação de abertura será transmitida 
on line.  
 
 

Observação - Acompanhe vídeo oficial produzido para a II, III, IV e V edições da Exposição Universo 
Cerâmico 2017, 2018, 2019 e 2020, nos links: 
https://www.youtube.com/watch?v=zCRlGJMEu_c&t=158s, 
https://www.youtube.com/watch?v=S9Y1hVnNTP4&t=42s,  
https://www.youtube.com/watch?v=Wli5oAQOx1g&t=156s. 
https://www.youtube.com/watch?v=il4a0NWNdso&t=5s 
 

Imprensa com cobertura confirmada: 

• TV Câmara SP 
• Site Chave de Luxo 
• Jornal Sem Fronteiras 

 
CRONOGRAMA 

• Inscrições e envio de fotos das obras: até 17 de junho de 2021 

• Entrega das obras no Atelier Tsuru: no máximo até 18 de junho de 2021 

• ATENÇÃO: as obras que não forem entregues até a data solicitada, não serão julgadas pelo júri 
e não farão parte das premiações. 

• Montagem da exposição: 19 de junho de 2021 (sábado) 

• Cerimônia de premiação: 26 de junho de 2021 (sábado) 
• Desmontagem: 30 de junho de 2021 (envio para o Museu Municipal de Socorro) 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zCRlGJMEu_c&t=158s
https://www.youtube.com/watch?v=S9Y1hVnNTP4&t=42s,%20
https://www.youtube.com/watch?v=Wli5oAQOx1g&t=156s
https://www.youtube.com/watch?v=il4a0NWNdso&t=5s


CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES 
R$ 1.200,00 à vista ou 3 boletos ou parcelado com cartão de crédito no Mercado pago. 
 

ATENÇÃO: ARTISTAS DO CLUBE DOS CERAMISTAS TÊM 17% 
DE DESCONTO e participam na seguinte condição: 

R$ 990,00 à vista ou 3 boletos ou parcelado com cartão de crédito no Mercado pago nesse link:  

https://mpago.la/2wTEgNP 
 

Para depósito bancário: solicitar dados bancários 
 

Atenção: A Câmara Municipal de São Paulo e o Museu do Socorro não cobram quaisquer valores para 
utilização do espaço: 
O valor de rateio acima será utilizado para pagar: curadoria, montagem, desmontagem, venda, entrega, 
certificados, coquetel, músicos, divulgação e cinegrafista para filmagem do vídeo institucional, transporte 
ida e volta Atelier Tsuru / Câmara Municipal / Museu de Socorro.  

 
 

SEGURO E RESPONSABILIDADE 
A contratação de seguro para a proteção das obras de arte é 
de inteira responsabilidade de seus autores. 
O curador e os espaços onde serão sediadas as exposições, 
estão isentos de quaisquer responsabilidades, diante de 
imprevistos que fogem do controle dos organizadores da 
exposição, considerando desastres naturais, atentados, 
manifestações e outros. O curador responde, porém, em 

casos de manipulação equivocada, armazenamento inadequado ou exposição indevida. 

 
 

PARA INSCRIÇÃO: Enviar nome, telefone, endereço completo, RG e CPF para: 
ateliertsuru@ateliertsuru.com.br – com fotos dos trabalhos 

inscritos. 
 

MAIS INFORMAÇÕES:  Atelier Tsuru - Alameda dos Guatás, 445 - São Paulo/SP 
E-mail: ateliertsuru@ateliertsuru.com.br 
Telefone e whats: (11) 98417-5894 
 

 

                      REALIZAÇÃO: 

 
 

                      APOIADORES: 
 

         
 

       
 

     
 

https://mpago.la/2wTEgNP
mailto:emthamaoka@hotmail.com
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PATROCINADORES: 
 

       
 
 

     
 

 
 
 

São Paulo – maio/2021 
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