
 
 
 

It’s Art Call 2019 e uma Competição Internacional de Arte Contemporâneo realizado e exibido em 
Londres.  
 
A nossa competição e exposição tem promovido uma enorme gama de artistas, Nacionais e 
Internacionais impulsionando as suas carreiras desde 2016, em parceria com varias 
empresas/grupos artísticos em cada edição.  
 
Vencedores das edições passadas:  
 
— 2018 — Oskar Krajewski 
— 2017 — Ian Rayer-Smith 
— 2016 — Kirsten Baskett 
 
Para a edição deste ano, iremos selecionar um grupo de 30 a 35 novos e emergentes artistas que 
serão convidados a participar em uma exposição coletiva onde anunciaremos oficialmente os 3 
melhores artistas para 2019 que terão uma exposição no Blacks Club Soho, em Londres, no início 
do próximo ano onde anunciaremos o vencedor do primeiro, segundo e terceiro lugar.  
 

A exposição dos Artistas selecionados será do dia 
20 a 24 de novembro de 2019 na 
Loja 8 — Old Truman Brewery 

 
 

Regulamento: 
 
 
Requisitos para concorrerem: 
 
Envie 5 a 8 trabalhos em jpegs (todas as técnicas são aceites). As imagens devem ser de 72dpi/jpeg 
com as seguintes informações: 
— Nome do artista, nome do trabalho, medidas (em cm), técnica e preço final de venda (em 
£) (incluindo impostos se necessário e a nossa comissão).  
— Um pequeno resumo, CV e uma lista de exposições passadas.  
— Endereço do seu web-site, artigos e social media (se utilizarem algum). 
 
Para performances e artes digitais por favor nos envie a maior quantidade de informação possível 
sobre a sua proposta, uma pequena apresentação (visual) e um resumo sobre o conceito e detalhes 
técnicos. 
 

http://www.theculthouse.co.uk/its-art-call-2019-arts-competition.html
http://www.theculthouse.co.uk/its-art-call-2018-winner-artist-oskar-krajewski.html
http://www.theculthouse.co.uk/its-art-call-2017---solo-winner-exhibition.html
http://www.theculthouse.co.uk/its-art-call-2016---solo-winner-exhibition.html
http://www.theculthouse.co.uk/its-art-call-2019-arts-competition.html


Para o e-mail: exhibitions@theculthouse.co.uk  
 
Com o comprovativo de pagamento da taxa de inscrição de £65 (não reembolsável). O pagamento 
devera ser feito por PayPal para info@theculthouse.co.uk por favor envie o valor total isento das 
taxas cobradas pela (PayPal) ou se prefere nos contacte solicitando a nossa conta bancaria ou 
IBAN.  
 
Data final para aplicações: 20 de setembro – 18 h 
Informaremos os artistas selecionados em 15 outubro 2019. 
 
Todos os participantes irão receber: 
— Um cartão VIP da Great Art que da direito a 15% de desconto por um período de 3 anos 
em todas as suas compras.  
—Subscrição de membro (básico) e pagina na galeria virtual do The Cult House. 
 
Artistas selecionados:  
— Preceptor na abertura da exposição (RSVP obrigatório).  
— 2 a 3 trabalhos expostos na exposição dos Artistas selecionados.  
— Promoção do evento nos web-sites e redes sociais do The Cult House & Runway Gallery. Que 
conta com uma audiência de mais de 100k profissionais e interessados em arte internacionalmente!  
— Catalogo digital e uma Edição Especial impressa com todos os artistas selecionados.  
— Cobertura do evento em território nacional e internacional por várias empresas que trabalham 
connosco, revistas e web-sites.  
— Curadoria e vigilância da exposição. 
— Subscrição para membro (complete) na galeria virtual do The Cult House (~£60). 
 
Para mais informações sobre os benefícios de serem membros (básicos ou completes) no The Cult 
House, por favor clique aqui. 
 
Serão escolhidos 3 trabalhos de cada artista selecionado, o qual exibiremos 2 ou 3 dependendo da 
seleção final. Iremos então enviar o contrato final com datas para entrega dos mesmos e outras 
informações. 
 
Os 3 finalistas  
 
— Irão ganhar uma exposição no Blacks Club — Soho London (final de janeiro, começo de 
fevereiro — a ser confirmado posteriormente).  
— Receberão 1 ano de subscrição para membros do clube privado Blacks Club (~£595pa).  
— Um finalista ira assinar um contrato de representação com a Runway Gallery.  
— Um finalista ira receber um Prémio da Harwood King. 
— Um finalista assegurara a sua participação na próxima Talented Art Fair em Marco de 2020 (3 
metros) oferecidos pela Talented Art Fair & The Cult House.  
—Cheque no valor de £500 para o primeiro lugar, £250 para o Segundo e terceiro lugar para ser 
utilizado na loja Great Art.  
— Os 3 finalistas receberão uma reunião de consultoria com J A Neto & Daniel Syrett.  
— E ainda um artigo no The Cult House Periodic.  
 
Será cobrada uma comissão de 35% em todas as vendas feitas durante a exposição e por um 
período de 3 meses se diretamente relacionada com o evento It’s Art Call 2019. Caso o artista 
selecionado já faca parte da coletividade do The Cult House antes da sua participação na 
competição, a comissão será de 30%. 
 
Reservamos o direito de fazer ate no máximo 10% de desconto nas vendas se necessário. 
Qualquer percentagem superior a esta devera ser acordada somente com a autorização do Artista. 
Os transportes e seguros das obras de arte são da responsabilidade de cada artista.  

mailto:exhibitions@theculthouse.co.uk
mailto:info@theculthouse.co.uk
http://www.theculthouse.co.uk/uploads/1/1/7/4/117404117/the_cult_house_membership_application_info.pdf


 
A lista dos Jurados para esta edição será anunciada durante o período das submissões. 
Visite o nosso web-site para mais informações e ultimas noticias. 
 
E em caso de dúvidas não hesite em contactar nos. Aguardamos ansiosamente por seu contato 
sobre esta fantástica oportunidade e esperamos que estejam tão excitados como nos para esta 
edição do It’s Art Call. 
 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 
          

 
 
 
 
 
 

Em parceria com:  
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 

                 

https://www.runway-gallery.com/
https://www.ti-media.com/
https://www.greatart.co.uk/
https://www.blacksclub.com/
https://www.talentedartfair.com/
https://www.harwoodking.eu/
https://www.facebook.com/veryberryfarmuk/?ref=br_rs
http://theculthouse.co.uk/

