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14ª GRANDE EXPOSIÇÃO 

DE ARTE  BUNKYO 
 
Edital 
 
A Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social (Bunkyo), 
por meio das Comissões de Artes Plásticas e Arte Koguei, promove a GRANDE 
EXPOSIÇÃO DE ARTE BUNKYO com o intuito de incentivar e divulgar a recente 
produção de Artes Plásticas e Artes Koguei. 
 

Considerando que a pandemia impossibilitou a realização do evento em 2020, agora, 
em 2021, com apoio financeiro da JICA (Japan International Cooperation Agency), 
estamos lançando o Edital da 14ª GRANDE EXPOSIÇÃO DE ARTE BUNKYO 
2021-2022.  
 

Com nova configuração, mas preservando sua história, este Salão, que desde 2007 
tem unido em um só evento as artes: Contemporânea, Biten/Figurativo e 
Craft/Koguei, está buscando novamente contemplar essas linguagens e acrescentar 
novos olhares para a mostra. 
 

A 14ª Grande Exposição de Arte Bunkyo terá cerimônia de abertura no Grande 
Auditório Bunkyo (na Rua São Joaquim 381 Liberdade – São Paulo), no dia 5 de 
fevereiro de 2022, às 15 h, e exposição no Espaço Cultural Bunkyo, de 6 a 20 de 
fevereiro de 2022, de segunda a sexta, das 12h às 17 h, e sábado e domingo, das 
10h às 17 h. 
 

Quem poderá se inscrever e o que inscrever? 
Artistas que tenham de 2 a 3 obras originais, produzidas entre 2019 a 2021. 

Serão aceitas obras das seguintes formas de expressão: 
 

      ARTES  PLÁSTICAS  
• Pintura 

• Desenho 

• Fotografia 

• Gravura 

• Escultura 

• Biten/Figurativo 

• Objeto 

• Arte digital 

    ARTE  KOGUEI 
• Cerâmica 

• Têxtil (tingimento,	 macramê,	 feltro,	 tear,	 tapeçaria,	

bordado,	patchwork,	batik,	orinuno) 

• Oshibana-ê 

• Papel (kirie-ê,	machê,	washi-ê,	oshi-ê,	origami)	

• Madeira, Bambu 

• Pedra, Metal e Vidro (shippo-cloisonné,	joalheria)	

• Bonecas (madeira,	kiri,	washi,	couro,	tossô	ningyo) 
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Padrão exigido: 

● Obras bidimensionais:  
Dimensões máximas: 1,50m (largura) x 1,50m (altura). Peso máximo: 10kg. 

● Obras tridimensionais: 
Dimensões máximas: 0,70m (comprimento) x 0,70m (largura) x 1,5m (altura). 
Peso máximo: 20kg* 
* para as obras tridimensionais com mais de 10Kg selecionadas, o autor deverá acompanhar e auxiliar sua 

montagem na exposição. 

 

Inscrições 
As inscrições serão GRATUITAS. O artista poderá fazer sua inscrição ON-LINE, 

PRESENCIAL ou VIA CORREIOS. 

 

● OPÇÃO 1 - INSCRIÇÃO ONLINE 
Preencher e enviar o formulário on-line INSCREVA-SE AQUI 
(https://www.bunkyo.org.br/br/inscricao/ ) no período de 9 de setembro a 27 de 
outubro de 2021. Enviar fotos* das obras inscritas para o e-mail 
fotos@bunkyo.org.br , identificando o nome do artista e o título da obra. No 
caso das obras tridimensionais, deverão ser anexadas duas fotos de cada obra 
no mínimo, em diferentes ângulos para auxiliar a análise do júri. 

 
*As fotos não devem ter mais de 10MB cada, em formato JPEG, PNG ou PDF e ser retratos fiéis e sem 

edição.  

 
● OPÇÃO 2 - VIA CORREIOS 

Imprimir e preencher o formulário FORMULÁRIO 
(https://www.bunkyo.org.br/br/ficha-de-inscricao-bunkyo-artes21/ ).  Juntar fotos* 
em arquivo digital ou impressas das obras inscritas. As fotos impressas devem 
ter tamanho mínimo de 15x21cm, boa resolução e conter no verso o nome do 
artista, nome da obra, tamanho, peso, ano e técnica. No caso das obras 
tridimensionais, deverão ser anexadas duas fotos de cada obra no mínimo, em 
diferentes ângulos para auxiliar a apreciação do júri. Ao enviar os documentos 
pelo correio, identificar no envelope o evento 14ª Grande Exposição de Arte 
Bunkyo e endereçar para Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de 
Assistência Social (Bunkyo) – Secretaria a/c Sra. Aurora, Rua São Joaquim, 
381 – Liberdade - São Paulo – SP – CEP 01508-900. Prazo: até dia 27 de 
outubro de 2021**. 

 
* As fotos devem ser retratos fiéis e sem edição das obras inscritas. As fotos não serão devolvidas.  
** Não serão aceitas inscrições com data de postagem após o dia 27 de outubro de 2021.  

 
● OPÇÃO 3 - INSCRIÇÃO PRESENCIAL 

Imprimir e preencher o formulário FORMULÁRIO 
(https://www.bunkyo.org.br/br/ficha-de-inscricao-bunkyo-artes21/ ).  Juntar fotos* 
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em arquivo digital ou impressas das obras inscritas. As fotos impressas devem 
ter tamanho mínimo de 15x21cm, boa resolução e conter no verso o nome do 
artista, nome da obra, tamanho, peso, ano e técnica. Quanto às obras 
tridimensionais, deverão ser anexadas duas fotos de cada obra no mínimo, em 
diferentes ângulos para auxiliar a apreciação do júri. Entregar os documentos, 
identificando no envelope tratar-se da 14ª Grande Exposição de Arte Bunkyo, 
na Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social (Bunkyo) – 
Secretaria a/c Sra Aurora, na Rua São Joaquim, 381 – Liberdade - São Paulo - 
SP, até dia 27 de outubro de 2021, às 17h.  
Nos dias 26 e 27 de outubro, últimos dias da inscrição, membros das Comissões 
de Artes Plásticas e Koguei estarão no local (no 1º andar do Bunkyo), das 10h 
às 17h, para recebimento das inscrições e fotos. Também farão entrega do 
Formulário aos artistas que não conseguiram imprimir esse documento.  

 
*As fotos impressas devem ser retratos fiéis e sem edição. As fotos não serão devolvidas. 

 

Qual é a premiação? 
 
● EXPOSIÇÃO COLETIVA, CATÁLOGO E CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO 

Os artistas selecionados participarão da exposição coletiva no Espaço Cultural 
Bunkyo, do catálogo da Exposição com a publicação de foto de uma obra e 
receberão o Certificado de participação. 

 
● PREMIAÇÃO 

As Comissões Artes Plásticas e Koguei, dentre os artistas selecionados, irão 
premiar três artistas de destaque nas modalidades: 

 
ARTES  PLÁSTICAS 
 
• Prêmio Arte Contemporânea  
• Prêmio Arte Biten 
• Prêmio Menção Honrosa 

 

            ARTE  KOGUEI 
 

• Prêmio Arte Koguei 
• Prêmio Criatividade 
• Prêmio Menção Honrosa 
 

 
 

Seleção e divulgação do resultado 
O processo de seleção será realizado em duas etapas: a primeira chamada de pré-
seleção por meio de imagens das obras e a segunda a partir da apreciação da obra 
física. Poderão ser selecionadas de 1 (uma) a 3 (três) obras inscritas de um mesmo 
artista. 
A seleção das obras e a atribuição de prêmios serão feitas pela Comissão de 
Seleção e pelo Júri de Premiação que serão formados por artistas plásticos e 
profissionais do universo das Artes Visuais convidados para essa finalidade. 
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O anúncio dos artistas pré-selecionados será feito no site da Sociedade Brasileira 
de Cultura Japonesa e de Assistência Social (Bunkyo) - bunkyo.org.br, a partir do 
dia 9 de novembro de 2021. 
O anúncio dos artistas selecionados e premiados será feito no site da Sociedade 
Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social (Bunkyo) - bunkyo.org.br, a 
partir do dia 2 de dezembro de 2021. 
As datas dos anúncios dos resultados poderão ser alteradas conforme a necessidade das Comissões de Arte e 

Koguei. 

 

Envio e retirada das obras 
●    ENVIO DAS OBRAS:  

- Caso pré-selecionado, o artista deverá enviar suas obras para a sede da 
Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social (Bunkyo) na 
Rua São Joaquim, 381 1º. andar - Liberdade, São Paulo – SP (próximo da 
estação São Joaquim do Metrô) para participar da segunda fase da seleção. 
As obras deverão ser entregues no dia 17, 18 ou 19 de novembro de 2021, 
das 10h às 17h.  
- Cada artista terá de arcar com as despesas tanto de envio quanto de retirada 
das obras. 

 
●  RETIRADA DAS OBRAS: 

- As obras não selecionadas na segunda fase da seleção deverão ser retiradas 
nos dias 25 e 26 de novembro de 2021, na Rua São Joaquim, 381 – 1º Andar 
– Liberdade, São Paulo, das 10h às 17h.   
- As obras selecionadas na segunda fase poderão ser retiradas somente após 
o término da exposição, no dia 20 de fevereiro de 2022, das 15h às 17h ou nos 
dias 21 e 22 de fevereiro de 2022, das 10h às 17h.  
- Caso as obras não sejam retiradas dentro do prazo determinado, tanto da 
segunda fase como da exposição, será cobrada multa de R$ 50,00 (cinquenta 
reais). 
- Caso as obras não sejam retiradas após 1 (um) mês da data estipulada, os 
organizadores se eximem de quaisquer responsabilidades e elas terão destino 
que a Comissão julgar conveniente. 

 

Disposições Gerais  
 • É reservado ao Júri de Premiação o direito de conceder menções honrosas em 
quantidade superior ao previsto neste edital.  
• Durante a mostra, o público visitante poderá eleger, por meio de votação, as obras 
mais expressivas nas categorias de Artes Plásticas e Arte Koguei, e o resultado 
será divulgado no final da Exposição ou no site do Bunkyo. 
• As obras tridimensionais e frágeis deverão ser entregues em caixas resistentes, 
identificadas com a foto da obra, título, nome do artista, medidas e peso e em 
condições de devolução nas mesmas embalagens. 
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• Obras de parede deverão estar devidamente preparadas, de modo adequado e 
seguro, para serem expostas ou para pendurar, de tal forma que sua instalação não 
necessite de nenhum material ou providência extra. 
• Não serão aceitas:  

 - obras com complementos avulsos (areia, pedra, galhos, serragem, etc.) e 
obras que caracterizem uma instalação. 

 - obras que não ofereçam estabilidade (peças soltas, sem equilíbrio). 
 - obras fora do prazo. 
• As Comissões de Artes tomarão medidas necessárias ao resguardo das obras, 
porém é aconselhável ao artista segurá-las contra riscos de qualquer natureza, pois 
as Comissões não se responsabilizarão por eventuais danos. Fica a critério do 
artista a precaução quanto ao seguro das obras. 
• Obras produzidas em conjunto também poderão ser inscritas. Neste caso, a ficha 
de inscrição deverá indicar com clareza o nome de cada autor e a respectiva parte 
confeccionada por cada um. 
• Um mesmo artista poderá participar das duas categorias (Artes Plásticas e Koguei) 
com obras distintas. 
• As decisões da Comissão de Seleção e Júri de Premiação são irrecorríveis. 
• O percentual de 20% sobre o valor de obras vendidas na exposição será revertida 
em benefício da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e Assistência Social – 
Bunkyo. 
• Em função da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei no.13.709, de 14 de 
agosto de 2018, e em respeito a alguns aspectos nela contidos, como transparência, 
tratamento de dados mediante consentimento, direito dos titulares e por fim, boas 
práticas e os princípios da boa fé, fica esclarecido que os dados pessoais solicitados 
neste regulamento têm o propósito de identificar os artistas inscritos. O nome 
completo, cidade/estado, nome artístico (opcional) servirão para reconhecer o artista 
e a respectiva divulgação da obra e de sua região. O celular e o e-mail servirão para 
poder contatar o artista em caso de dúvidas sobre a obra e as imagens solicitadas, 
e, ainda, mediante consentimento, abordagem/convite em exposições futuras. Caso 
a obra seja vencedora, será necessário, posteriormente, solicitar o CPF e endereço 
completo do artista, para fins financeiros (repasse de valor, se houver) e fiscais. 
• O ato da inscrição implica na aceitação do presente regulamento. 
• Os artistas selecionados assumem total responsabilidade relacionada às 
autorizações, direitos autorais e de imagem, licenças e outras liberações e 
regularizações que estejam vinculadas à produção de suas obras.  
• Os artistas selecionados se comprometem a participar de entrevistas e 
depoimentos, e autorizam o uso de sua imagem e de seu trabalho em periódicos, 
catálogo e divulgação desta e das próximas edições da GRANDE EXPOSIÇÃO DE 
ARTE BUNKYO. 
• A expografia da exposição coletiva será elaborada pela Sociedade Brasileira de 
Cultura Japonesa e de Assistência Social (Bunkyo). 
•  Os casos omissos deste Edital serão decididos pela Comissão organizadora desta 
Exposição. 
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Cronograma* 

 
9 SETEMBRO 2021 
Abertura das inscrições 
 
27 OUTUBRO 2021 
Encerramento das inscrições. 
 
9 NOVEMBRO 2021 
Divulgação dos artistas "pré-selecionados" para a 14ª GRANDE EXPOSIÇÃO DE ARTE 
BUNKYO 
 
17, 18 e 19 NOVEMBRO 2021 
Entrega das obras dos artistas "pré-selecionados"  
 
25 e 26 NOVEMBRO DE 2021 
Retirada das obras não selecionadas e que não irão participar da exposição 
 
2 DEZEMBRO 2021 
Divulgação dos artistas "selecionados" e “premiados” da 14ª GRANDE EXPOSIÇÃO DE ARTE 
BUNKYO 
  
5 FEVEREIRO 2022 
Abertura solene da 14ª GRANDE EXPOSIÇÃO DE ARTE BUNKYO  
 
20 FEVEREIRO 2022 
Encerramento da exposição 
 
20, 21 e 22 FEVEREIRO 2022 
Retirada das obras (obras participantes da exposição) 
 
 

Dúvidas e mais informações: 

aurora@bunkyo.org.br    

Tel: +55 (11) 3208-1755 


