
2015.5.1［Fri］

 〜2015.7.31［Fri］

Open Entry Period

Prêmios

Datas de Exibição

Local de Exibição

Contatos AIMPE

de sexta-feira, 1° de maio de 2015 
até sexta-feira, 31 de julho de 2015

Único concurso do mundo de gravuras em papel washi

2015.10.10［Sat］～2015.11.8［Sun］

Prizes

1 Grande Prêmio …250.000 Yens
1 Grand Prize of
Prêmio de 2° Lugar …………100.000 Yens
1 Runner-up Prize of 

5 Prêmios de excelência ……50.000 Yens
5 Excellence Prizes of

3 Prêmios Awagami Factory …30.000 Yens
3 Awagami Factory Prizes of

* Artistas que se inscreverem até 31/05/2015 estarão concorrendo para receber 
gratuitamente papéis washi para impressão

* Artists who enter by May 31, 2015 are eligible to receive free Awagami washi papers 
for printing. (Limited to the first 500 participants)

The worlds only juried printmaking show for works on washi

Formulários de inscrição no site:
Entry forms are online at:

Awagami International
Miniature Print Exhibition（AIMPE）2015

Exibição Internacional Awagami de Impressão Miniatura（AIMPE）2015

CHAMADA PARA
INSCRIÇÕES

10 de outubro de 2015 até 8 de Novembro de 2015

Inbe Art Space : 
116 Tatesihi Yamakawa-cho Yoshinogawa-shi Toushima, Japan



募集要綱
Application
Guidelines

Crie e envie seu trabalho artístico seguindo as regras abaixo:
Cadastro para inscrições somente serão válidos pelo site da AIMPE: 
http://miniprint.awagami.jp
○Somente serão aceitos trabalhos feitos em 2014 e 2015 e que não 

venceram ou foram exibidos em outros concursos, prêmios e exposições
○Os trabalhos enviados podem ser feitos em qualquer tipo de impressão, 

porém devem ser planos. Jato de tinta e impressões digitais também são 
aceitos desde que combinados com outro método de impressão e 
apresentados como técnica mixta de impressão.
○Por favor assine cada trabalho e coloque título, número de tiragem e 

tamanho.
○Todos os trabalhos enviados DEVEM ser impressos em qualquer tipo 

de papel japonês washi. (Não precisa ser necessiaramente da marca 
AWAGAMI. Caso queira, a lista de onde encontrar o papel está no link: 
http://www.awagami.com/wheretb/wheretb.html)
○Os artistas só podem inscrever até 2 trabalhos.
○As dimensões do papel DEVEM ser no tamanho A4 (210×297mm), 

contanto o tamanho da imagem pode ser de qualquer tamanho até o 
limite máximo de 180X27mm. 
○Por favor preencha e envie nosso questionário para ajudar a Awagami 

na pesquisa e desenvolvimento dos papéis washi.

COMO PARTICIPAR To Apply

Freely create and submit your art work within the guidelines below.
Applications may only be submitted via the “AIMPE” website 
（http://miniprint.awagami.jp）
○Works created in 2014 or 2015 are eligible. *Please note that works 

that have previously won prizes in other contests or exhibitions are 
excluded.
○Submitted works can be any type of �ne print but the work must be 

�at.  Inkjet / Digital prints are also acceptable if combined with 
another printmaking method （and submitted as a mixed-media print）.
○Please hand sign each artwork as well as its title and edition number / 

size.
○All submitted artworks MUST be printed on any type of Japanese 

washi paper. （It does not have to be an Awagami Factory brand paper）.  
You may refer to Awagami stockists link here:
　 http://www.awagami.com/wheretb/wheretb.html
○Artists may submit up to two works.
○Paper dimensions MUST be A4 size （210×297mm） however, the 

actual printed image size can be any size up to 180×270mm max.
○Please �ll out and submit our questionnaire to assist Awagami with 

future washi paper research and development.

Todos os trabalhos selecionados serão exibidos na galeria do Hall of Awa 
Japanese Paper Museum ‘INBE ART SPACE’ 

LOCAL DA EXIBIÇÃO Location of Exhibition（s）
All selected works shall be exhibited at the ‘Hall of Awa Japanese Paper 
Museum’ and its adjunct gallery space.

A decisão do Juri do AIMPE é soberana na aceitação e escolha dos 
trabalhos e na decisão dos vencedores dos prêmios.
Os 10 trabalhos vencedores se tornarão propriedade da ‘AIMPE’ e os 
artistas vencedores receberão os prêmios abaixo:
［Prizes］○1 Grande Prêmio　       　　　 250.000 yens
              ○1 Prêmio de 2° Lugar    　　　 100.000 yens
              ○5 Prêmios de excelência  　　　50.000 yens
              ○3 Prêmios Awagami Factory       30.000 yens
+ 10 artistas serão premiados no valor de 30.000 yens em papéis washi 
�ne art da Awagami Factory

PRÊMIOS Prizes

�e AIMPE Jury panel shall choose accepted works and award all 
prizewinners.

10 Prize Winning works shall become the property of 'AIMPE' and 
winners awarded with prizes as outlined below:

［Prizes］○1 Grand Prize of　       　　　 250,000 yen
              ○1 Runner-up Prize of    　　　 100,000 yen
              ○5 Excellence Prizes of  　　　  50,000 yen each
              ○3 Awagami Factory Prizes of     30,000 yen each
＋10 prize-winning artists will be awarded with 30,000 Yen worth of 

Awagami Factory �ne art washi papers.

Os vencedores e os trabalhos selecionados serão anunciados no site da 
AIMPE em 20/09/2015.

ANÚNCIO DOS JUÍZES Judge Announcement

All winners and selected works will be announced on the AIMPE website 
on September 20, 2015.

TM

○O valor da inscrição para residentes japoneses é de2.500 yens por 
trabalho. Para inscrições internacionais o valor é de 3.500 yens por 
trabalho.
　Para  inscrição de ¨Member’s Circle” o valor é de 2.000 yens para  

residentes japoneses e 3.000 yens para residentes internacionais.
　*O valor anual para participar do “Member’s Circle” é de 3.000 yens. 

Veja mais detalhes no site http://www.awagami.com.
○O pagamento da inscrição deverá ser efetuado via Paypal até 10 dias 

após do credenciamento.
○O valor das inscrição não sera devolvido sob nenhuma circunstância. 
○Paypal: siga as instruções para pagamento via Pay pal em nosso website: 
                      （http://miniprint.awagami.jp）

VALOR DA INSCRIÇÃO Entry Fee

○Entry fee for Japanese residents is 2,500 yen for one piece. Entry fee for 
International applicants is 3,500 yen for one piece.
　For *Members’ Circle” entrants, the entre fee is 2,000 yen for Japanese 

residents and 3,000 yen for international residents.
　＊�e annual fee to join the “Members’ Circle” is 3,000 yen.  Please 

see our website for more details （http://www.awagami.com）
○Entree fee must be paid via Paypal within 10 days after the submission.  
○Entry fee cannot be returned once paid under any circumstances.
○Paypal : Please follow the Paypal instructions on our website  
　　　　　（http://miniprint.awagami.jp）TM

Formulários de inscrição e detalhes da exposição podem ser encontrados em: HTTP://MINIPRINT.AWAGAMI.JP
ENTRY FORMS AND COMPLETE EXHIBITION GUIDELINES MAY BE FOUND AT: HTTP://MINIPRINT.AWAGAMI.JP 
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