
Porto Alegre, 14 de maio de 2013. 

 

Prezado(a) associado(a), 

Convidamos você para participar do ARTE+ARTE 2013 

 

Neste ano a convite do GT de Gastronomia do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, 

a exposição com o tema comerARTE estará associada ao I Festival de Gastronomia do 

Rio Grande do Sul, a realizar-se no período de 26 a 30 de junho de 2013, no Parque de 

Exposições Assis Brasil (Esteio/RS).  

 

Informações sobre o festival de gastronomia no site: 

http://www.festivaldegastronomia2013.rs.gov.br/inicial 

 

Os trabalhos deverão ser desenvolvidos no formato 30x30cm, com técnicas diversas. 

Cada artista poderá participar com 01 trabalho. Nesta edição, as obras serão vendidas ao 

preço único de R$ 300,00 (trezentos reais), e o valor da venda será revertido para o 

artista, com uma taxa de 20% de comissão à Chico Lisboa para as despesas da infra-

estrutura da exposição (transporte, montagem, recepcionista para o atendimento e 

finalização das vendas no local bem como o controle e pagamento aos artistas). 

 

Informações complementares podem ser obtidas na secretaria da Chico Lisboa, com a 

nossa assessora administrativa Sheila Prade, através do telefone (51) 3224 6678 ou pelo 

e-mail chicolisboa@chicolisboa.com.br. 

 

Agradecemos o pagamento da sua anuidade do ano de 2013. Caso ainda não tenha 

realizado o pagamento você poderá fazê-lo no momento da retirada do suporte em MDF 

na sede da Associação. 

 

Aproveitamos para lembrar que, em agosto próximo, a Chico Lisboa estará completando 

75 anos de atividades pela cultura, promovendo as artes visuais e seus profissionais.  

PARTICIPE! 

 

Atenciosamente, 

A diretoria 

 

http://www.festivaldegastronomia2013.rs.gov.br/inicial
mailto:chicolisboa@chicolisboa.com.br


ARTE + ARTE: comerARTE 

 

CRONOGRAMA  

 Período   

 20 a  30 de maio de 2013  Retirada do MDF na Chico Lisboa 

 Até 17 de junho de 2013  Entrega das obras na Chico Lisboa 

 24 e 25 de junho de 2013  Dia da montagem pela Comissão Organizadora 

 26 de junho de 2013  Abertura do Festival  

 26 a 30 de junho de 2013   Período de visitação e vendas das obras 

 8 a 12 de julho de 2013 - 14 às 
18h 

 Devolução das obras não vendidas na sede da Chico 
Lisboa 

 
 
 

 
Associação Riograndense de Artes Plásticas Francisco Lisboa 

Trav. Venezianos, 19 CEP 90050-370 – Porto Alegre/RS.  Horário: das 14h às 18h  
Telefone: (51) 3224. 6678  - Email: chicolisboa@terra.com.br  
Site: www.chicolisboa.com.br   Blog: http://associacaochicolisboa.blogspot.com 
 
 
PS. Na folha abaixo ficha de inscrição 

mailto:chicolisboa@terra.com.br
http://www.chicolisboa.com.br/
http://associacaochicolisboa.blogspot.com/


 

 

        FICHA DE INSCRIÇÃO Nº ...................................... 

 

      ARTE + ARTE – comerARTE 

 

Nome artístico...................................................................................................................... 

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

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

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

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

Obs:........................................................................................................................................ 

 

OBRA  

Título....................................................................................................................................... 
 
Técnica.................................................................................................................................. 
 
Dimensões........................................................ Ano............................................................. 
 
Assinatura: ........................................................................................................................... 

Data: __/ __/ 2013.  

 

 

Recorte e cole no verso da obra.  

ARTE+ARTE – comerARTE 

Artista......................................................................................................................... 

Título da Obra ........................................................................................................... 

 


