EXPOSIÇÕES INDIVIDUAIS

GALERIA VIEIRA PORTUENSE
1. As exposições são por um período mínimo de 3 semanas;
2. Não serão aceites na exposição obras mostradas na cidade do Porto ou concelhos limítrofes há
menos de um ano da data da abertura da exposição;
3. Com a antecedência de 60 dias deverão ser remetidas à Galeria, pelo e-mail
galeriavieiraportuense@gmail.com, o curriculum artístico do autor e fotos de todos os quadros,
com as respectivas fichas técnicas (designação, técnica e material de suporte, medidas e preço);
4. Serão impressos catálogos, postais e cartazes;
5. Os textos de apresentação são da responsabilidade da Galeria, podendo o autor apresentar
textos da sua escolha;
6. A Galeria Vieira Portuense fica autorizada a utilizar o curriculum e imagens das obras para
divulgação;
7. As inaugurações serão sempre no 2.º Sábado de cada mês, pelas 16 horas;
8. Será servido um Porto de Honra;
9. Os transportes das obras serão da conta e responsabilidade do artista;
10. As obras deverão ser levantadas 30 dias após o termo da exposição;
11. Os preços de venda ao público das obras a expor não poderá ser superior ao praticado pelo
artista em outros estabelecimentos ou em venda directa pelo respectivo autor. Caso se venha a
apurar que as obras estiveram em venda por preço inferior, será este o considerado nas
transacções ocorridas durante a exposição;
12. A Galeria cobrará 40% do preço das obras vendidas e uma obra, a escolher de entre cinco
propostas pelo autor, até 15 dias antes da inauguração da exposição, cujo preço médio de venda
ao público, não seja inferior ao preço médio de todas as obras expostas;
13. Durante a exposição as obras ficarão a cargo da galeria;
14. O artista poderá desistir da exposição até 60 dias antes da data da inauguração, indemnizando
a Galeria de todos os gastos suportados com vista à exposição se a desistência for posterior a tal
antecedência.
galeriavieiraportuense@gmail.com
www.galeriavieiraportuense.net

