Exposição Internacional de Miniaturas de Gravuras Awagami
(Awagami International Miniature Print Exhibition (AIMPE) 2017)
A única exposição mundial premiada de gravuras washi
(The worlds’ only juried printmaking show for works on washi)

Prémios (Prizes)
1 Grande Prémio de 300,000yen
1 Segundo Prémio de 100,000 yen
5 Prémios de Excelência de 50,000 yen
3 Prémios Awagami Factory de 30,000 yen
1 Prémio Minoru Fujimori de 30,000 yen
Múltiplos Prémios dos Jurados de 10,000 yen
Entre online aqui (Enter online here):
Os primeiros 500 artistas que se candidatarem até 31 de maio receberão um
conjunto gratuito de papéis para impressão.
Os artistas premiados receberão também 30,000 yen em papel washi Awagami.

Orientações para a candidatura (Application Guidelines)
Candidatura (To Apply):
Crie e submeta livremente o seu trabalho artístico de acordo com as indicações
abaixo:
As candidaturas podem ser submetidas apenas através do website AIMPE
Todos os trabalhos submetidos devem ser impressos em qualquer tipo de papel
washi japonês (não tem de ser um papel de marca Awagami Factory). Pode
aceder

aos

fornecedores

de

papel

http://www.awagami.com/wheretb/wheretb.html

Awagami

no

link

As obras criadas em 2016 e 2017 são elegíveis. *Por favor, note que ficam
excluídos os trabalhos que ganharam anteriormente algum prémio noutros
concursos ou exposições.
Os trabalhos submetidos podem ser em qualquer tipo de impressão de qualidade
mas devem ser planos. Impressões de jato de tinta ou digitais são igualmente
aceitáveis desde que combinadas com outro tipo de impressão (e submetidos
como uma cópia mixedmedia).
Por favor, assine cada trabalho e atribua‐lhe um título e número de edição.
Cada artista poderá submeter até dois trabalhos.
As dimensões do papel devem ser A4 (210x297mm). Contudo, cada imagem
impressa pode ter até uma dimensão máxima de 180x270mm.
Por favor, preencha e submeta o nosso questionário para apoiar o Awagami em
futura investigação e desenvolvimento com papel washi.

Taxa de inscrição (Entry Fee)
A taxa de inscrição para residentes japoneses é de 2500 yen por obra. A taxa de
inscrição para candidatos internacionais é de 3500 yen por peça.
Para candidatos do Círculo de Membros (Members’ Circle) a taxa é de 2000 yen
para residentes japoneses e de 3000 yen para residentes internacionais.
A taxa anual de adesão ao Círculo de Membros (Members’ Circle) é de 3000 yen.
Por
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website:

http://www.awagami.com
A taxa de inscrição deve ser paga através de Paypal nos 10 dias seguintes à data
de submissão.

A taxa de inscrição não será devolvida em nenhuma circunstância.
Paypal: por favor, siga as instruções relativas ao Paypal no nosso website Paypal
(.......)
Decisão do Júri (Judge Announcement)
Todos os vencedores e trabalhos selecionados serão anunciados no website
AIMPE a 5 de setembro de 2017.
Os formulários de inscrição e as indicações completas sobre a exposição podem
ser encontradas em: http://miniprint.awagami.jp

