
 
 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE ARTES PLÁSTICAS  
FRANCISCO LISBOA 
 
EDITAL PARA PROPOSTAS DE EXPOSIÇÕES NO  
ESPAÇO CULTURAL CHICO LISBOA / 2013 
 

 
A CHICO LISBOA - Associação Riograndense de Artes Plásticas Francisco Lisboa abre o Edital para 
exposições em 2013, objetivando a difusão da produção artística contemporânea, mediante o envio de 
propostas de acordo com o que segue: 
 
 
1 – DAS INSCRIÇÕES 
 
1.1 – Edital para artistas interessados em expor os seus trabalhos individual ou coletivamente, com ou sem 
curadoria, no Espaço Cultural da Chico Lisboa; 
 
1.2 – As inscrições serão feitas mediante o envio da documentação, abaixo relacionada no ítem 3, à 
secretaria da Chico Lisboa;  
 
1.3 – Os sócios da Chico Lisboa são isentos de taxas, desde que a anuidade de 2013 esteja em dia;  
 
1.4 – Os não sócios da Chico Lisboa poderão apresentar os seus projetos e, se forem selecionados, deverão 
se associar;  
 
1.5 - A taxa de inscrição é de R$ 120,00 (cento e vinte reais) e R$ 60,00 (sessenta reais) para estudantes 
de arte, o que o tornará sócio da Chico Lisboa. 
 
 
2 – CRONOGRAMA 
 
Inscrições: de 12 de novembro de 2012 a 11 de janeiro de 2013; 
Divulgação dos resultados: 30 de janeiro de 2013. 
 
DATAS E PERÍODOS DAS EXPOSIÇÕES:  
 
1º período expositivo: de 10 de abril a 10 de maio de 2013; 
2º período expositivo: de 22 de maio a 21 de junho de 2013; 
3º período expositivo: de 03 de julho a 02 de agosto de 2013; 
4º período expositivo: de 25 de setembro a 25 de outubro de 2013; 
5º período expositivo: de 06 de novembro a 06 de dezembro de 2013. 
 

3 - DOCUMENTAÇÃO 

3.1 – Currículo artístico em que conste: formação, relação de exposições individuais, coletivas e premiações 
(se houver); O portfólio deve conter informações de todos os artistas que participarão da exposição; 

3.2 – Currículo do curador (se houver); 
 
3.3 – Endereço completo, telefone, e-mail para contato de todos os artistas que participam do projeto; 
 
3.4 – Cópias de convites, textos críticos e catálogos; 
 
3.5 – Mínimo de 5 fotos (13 x 18cm) de obras recentes, com identificação no verso; 



3.6 – Indicar o nome de um artista responsável pelo grupo;  

3.7 – Breve descrição do projeto da exposição. 

 
4 – DO PROJETO DE EXPOSIÇÃO: 
 
4.1 – Poderá ser em qualquer categoria de artes visuais, desde que adequado ao espaço de exposição da 
Chico Lisboa, conforme planta em anexo; 
 
4.2 – Obras de caráter experimental ou instalações deverão estar acompanhadas de projeto detalhado e 
compreensível, sendo que, para o caso de instalações deve ser  preferencialmente apresentado em 3D; 
 
4.3 – Os projetos selecionados só serão aceitos apresentados em condições de exposição (ganchos, 
moldura se necessário, etc.); 

4.4 – Os artistas são responsáveis pelas despesas referentes a transporte, embalagens e seguro das obras 
(se houver interesse); bem como pela montagem da exposição; 

4.5 – Não serão aceitos trabalhos realizados com materiais perecíveis e que prejudiquem e/ou 
comprometam a integridade física do local e do público em geral; 
 
4.6 – Havendo diferenças entre o projeto aprovado e o apresentado, a coordenação da Chico Lisboa se 
reserva o direito de tomar as decisões cabíveis; 

4.7 – Os projetos serão avaliados e selecionados por uma comissão de seleção, composta de três membros, 
convidados pela Chico Lisboa e coordenado pela Diretoria Cultural da Chico Lisboa; 

4.8 – Os portfólios dos projetos não selecionados serão devolvidos. O artista responsável deverá retirá-lo na 
sede da Chico Lisboa até 30 dias após a divulgação do resultado do Edital. Após esta data a Chico Lisboa 
reserva-se o direito de dar ao material o destino que lhe aprouver. 

 
5 – LOCAL DE INSCRIÇÃO:  

5.1 – Os projetos deverão ser entregues pessoalmente ou enviados para: 
 
CHICO LISBOA 
A/C Secretaria 
Travessa Venezianos, 19 – Cidade Baixa - CEP 90050-370 - Porto Alegre – RS, Fone (51) 32246678; 

5.2 – Para os projetos enviados pelo correio solicitamos que fiquem atentos à data de postagem, a qual 
deverá ser até o último dia de inscrição, conforme ítem 2.  

 
 
6 – DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 
 
6.1 – Deverão ser apresentados projetos para exposições individuais ou coletivas, com ou sem curadoria; 
 
6.2 – Apresentar clareza no projeto, originalidade, contemporaneidade e se adequar física e 
conceitualmente ao espaço expositivo; 

6.4 – A Chico Lisboa não aceitará recursos após a divulgação dos resultados, a comissão de seleção é 
autônoma e soberana nas suas decisões; 
 
6.5 – Não será permitida a substituição de artistas nos projetos apresentados. 

 
7 – DAS EXPOSIÇÕES: 

 
7.1 – Cabe à Chico Lisboa determinar os períodos das exposições, que serão de 30 dias aproximadamente, 
os artistas poderão sugerir em qual período desejam expor (sua preferência). Caso ocorram coincidências 
nas datas a CHICO entrará em contato com os responsáveis para o acerto das mesmas; 



7.2 – Cabe à Chico Lisboa: a arte e impressão de 500 convites; o convite eletrônico e a divulgação. A 
Associação oferece ainda sucos e água, além do serviço de limpeza e garçom. Os artistas que desejarem 
oferecer bebidas alcoólicas, salgadinhos, etc, ficam responsáveis por estes custos; 
 
7.3 – O Espaço Cultural Chico Lisboa oferece uma sala de exposições, conforme planta anexa, com paredes 
pintadas em tinta fosca branca, janelas de madeiras brancas e piso cerâmico de cor clara; 
 
7.4 – A Chico Lisboa não disponibiliza molduras ou base para objetos tridimensionais; 

7.5 – A Chico Lisboa dispõe de uma TV de 42’ e um DVD que podem ser usados nas exposições; qualquer 
outro meio necessário para expor as obras deverá ser providenciado pelos artistas, tais como molduras ou 
bases para objetos tridimensionais; 
 
7.6 – A iluminação é composta por spots fixos na sala; 
 
7.7 – O Espaço Cultural Chico Lisboa é usado, concomitantemente às exposições, para outros eventos, tais 
como palestras e reuniões da diretoria; 

7.8 – O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h; 
 
7.9 – O espaço cultural será entregue em condições de exposição e os artistas deverão entregá-lo em iguais 
condições. 

 
8 – CONSIDERAÇÕES: 

 
8.1 – O envio dos projetos implica na total aceitação deste Edital; 
 
8.2 – As obras poderão ser comercializadas se os artistas assim o desejarem; 

8.3 – Os casos omissos serão resolvidos pela Chico Lisboa; 
 
8.4 – Mais informações poderão ser obtidas na sede da Chico Lisboa, na Travessa Venezianos 19, em Porto 
Alegre, pelo telefone (51) 32246678 ou ainda pelo e-mail: chicolisboa@chicolisboa.com.br ou pelo site 
www.chicolisboa.com.br. 

Vera Pellin 
Presidente da Chico Lisboa 

 
André Venzon 

Vice-Presidente da Chico Lisboa 
 

Produção | Coordenação 
Diretoria da Chico Lisboa 

 

 
Porto Alegre, 06 de novembro de 2012. 

mailto:chicolisboa@chicolisboa.com.br
http://www.chicolisboa.com.br/


ANEXO 1 

CROGRAMA DO EDITAL 

CRONOGRAMA 2013  
12 de novembro de 2012 a 11 de janeiro 
de 2013 

Inscrições 

30 de janeiro de 2013 Resultado da seleção 

 

PERÍODO DAS EXPOSIÇÕES 2013: 

1º Período 10 de abril a 10 de maio 
2º Período 22 de maio a 21 de junho  
3º Período 03 de julho a 02 de agosto  
 ANIVERSÁRIO DA CHICO 
4º Período 25 de setembro a 25 de outubro 
5º Período 06 de novembro a 06 de dezembro 

 



ANEXO 2 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO                                      Nº............. (não preencher) 

 

EDITAL ESPAÇO CULTURAL CHICO LISBOA 2013 

 

 

Artista ou grupo de artistas 

 

1 – Nome Artístico  ................................................................................... 

2 – Nome Artístico  ................................................................................... 

3 – Nome Artístico  ................................................................................... 

5 – Nome Artístico  ................................................................................... 

6 – Nome Artístico  ................................................................................... 

7 – Nome Artístico  ................................................................................... 

 

Artista responsável 

Nome completo: ........................................................................................ 

Endereço................................................................................................... 

CEP.................................... Cidade................................ Estado.................. 

E-mail....................................................................................................... 

Fone..................................................Celular.............................................. 

 

Proposta de exposição: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________ 

 

Período de preferência para exposições, conforme quadro de datas do anexo 1. 

___ Período, de ____ de __________ de 2013 a ____ de _______ de 2013. 

  

Data: __/ __/ 2013 

 



ANEXO 3 

PLANTA ESPAÇO CULTURAL CHICO LISBOA 

 

 


