
                                                                  

A Associação Riograndense de Artes Plásticas Francisco Lisboa realiza chamada para a seleção de 

obras que participarão da Mostra de Arte

participar da intensa movimentação cultural preparada para receber e interagir co

percorrerão a cidade de Porto Alegre no período da Copa do Mundo. O foco da mostra não estará no futebol, 

mas sim na intenção de partilhar com os visitantes algo do nosso olhar sobre nós mesmos e sobre o nosso 

cotidiano, livre dos estereótipos culturais. 

A Chico apresentará a sua “Seleção” de obras convidando ao público a lançar um olhar que ultrapasse 

as fronteiras do futebol, tão exploradas nestes tempos de mega eventos esportivos. O critério curatorial 

contemplará a amplitude do olhar dos artistas, buscando visões que se expandam em sua relação com o 

universal e que gerem obras capazes de partilhar com os visitantes aspectos da arte feita por artistas 

residentes aqui no Rio Grande do Sul. 

Assim, convidamos os artistas a enviarem, no

a seleção de obras, que integrarão a mostra de arte 

A exposição acontecerá de 11 de junho a 01 de agosto de 2014, na sede da Chico Lisboa, e ocupará 

o espaço expositivo interno (a sala de exposições) e externo (o pátio). Assim como, todas as obras estarão a 

venda, sendo revertido 60% para o artista e 40% para a manutenção da Associação Chico Lisboa. 

 

CRONOGRAMA DO EDITAL 

Período/ 2014 Atividade

20 de abril a 23 de maio  Divulgação do edital 

28 de abril a 23 de maio Recebimento de inscrições e portfólios. 
Das 14h às 18h, na sede da Chico Lisboa 

26 e 27 de maio Seleção das propostas (portfólios)

28 de maio 
 

Divulgação da seleção 
Comunicação aos selecionados, por e

29 de maio a 4 de junho Recepção das obras. 
Das 14h às 18h na sede da Associação Chico Lisboa

5 a 10 de junho Montagem da exposição

11 de junho Abertura da exposição, 19h, no Espaço 

12 de junho a 01 de 
agosto 

Período de visitação e vendas das obras

01 de agosto Encerramento e ESCAMBO das obras não comercializadas 

04 e 05 de agosto Retirada das obras 

 
 
 
 

                                                                  

“Cultura e Cotidiano: Seleção da Chico”

de Artes Plásticas Francisco Lisboa realiza chamada para a seleção de 

obras que participarão da Mostra de Arte “Cultura e Cotidiano: Seleção da Chico”
participar da intensa movimentação cultural preparada para receber e interagir co

percorrerão a cidade de Porto Alegre no período da Copa do Mundo. O foco da mostra não estará no futebol, 

mas sim na intenção de partilhar com os visitantes algo do nosso olhar sobre nós mesmos e sobre o nosso 

eótipos culturais.    

A Chico apresentará a sua “Seleção” de obras convidando ao público a lançar um olhar que ultrapasse 

as fronteiras do futebol, tão exploradas nestes tempos de mega eventos esportivos. O critério curatorial 

har dos artistas, buscando visões que se expandam em sua relação com o 

universal e que gerem obras capazes de partilhar com os visitantes aspectos da arte feita por artistas 

 

Assim, convidamos os artistas a enviarem, no período de 28 de abril a 23 de maio, seus portfólios para

a seleção de obras, que integrarão a mostra de arte “Cultura e Cotidiano: Seleção da Chico”. 
A exposição acontecerá de 11 de junho a 01 de agosto de 2014, na sede da Chico Lisboa, e ocupará 

ço expositivo interno (a sala de exposições) e externo (o pátio). Assim como, todas as obras estarão a 

venda, sendo revertido 60% para o artista e 40% para a manutenção da Associação Chico Lisboa. 

Atividade 

Divulgação do edital  

Recebimento de inscrições e portfólios.  
Das 14h às 18h, na sede da Chico Lisboa - Travessa Venezianos,

Seleção das propostas (portfólios) 

Divulgação da seleção  
Comunicação aos selecionados, por e-mail 

Recepção das obras.  
Das 14h às 18h na sede da Associação Chico Lisboa

Montagem da exposição 

Abertura da exposição, 19h, no Espaço Cultural Chico Lisboa

Período de visitação e vendas das obras 

Encerramento e ESCAMBO das obras não comercializadas 

Retirada das obras  

 
 

                                                                  Edital de Seleção 

para a mostra de arte 

“Cultura e Cotidiano: Seleção da Chico” 
 

de Artes Plásticas Francisco Lisboa realiza chamada para a seleção de 

“Cultura e Cotidiano: Seleção da Chico”, que tem como objetivo 

participar da intensa movimentação cultural preparada para receber e interagir com os visitantes que 

percorrerão a cidade de Porto Alegre no período da Copa do Mundo. O foco da mostra não estará no futebol, 

mas sim na intenção de partilhar com os visitantes algo do nosso olhar sobre nós mesmos e sobre o nosso 

A Chico apresentará a sua “Seleção” de obras convidando ao público a lançar um olhar que ultrapasse 

as fronteiras do futebol, tão exploradas nestes tempos de mega eventos esportivos. O critério curatorial 

har dos artistas, buscando visões que se expandam em sua relação com o 

universal e que gerem obras capazes de partilhar com os visitantes aspectos da arte feita por artistas 

período de 28 de abril a 23 de maio, seus portfólios para 

“Cultura e Cotidiano: Seleção da Chico”.  
A exposição acontecerá de 11 de junho a 01 de agosto de 2014, na sede da Chico Lisboa, e ocupará 

ço expositivo interno (a sala de exposições) e externo (o pátio). Assim como, todas as obras estarão a 

venda, sendo revertido 60% para o artista e 40% para a manutenção da Associação Chico Lisboa.  

Travessa Venezianos, 19 

Das 14h às 18h na sede da Associação Chico Lisboa 

Cultural Chico Lisboa 

Encerramento e ESCAMBO das obras não comercializadas  



REGULAMENTO 
 

1. DA PARTICIPAÇÃO 

1.1. Poderão participar artistas residentes no Rio Grande do Sul, sócios e não sócios da Associação Chico 

Lisboa. 

 

2. DA INSCRIÇÃO 

2.1. Encontram-se abertas, no período de 28 de abril a 23 de maio de 2014, as inscrições de obras para 

seleção na Mostra de Arte “Cultura e Cotidiano: Seleção da Chico”, na sede da Associação Chico Lisboa, 

Travessa Venezianos, 19 - Cidade Baixa, Porto Alegre/ RS - CEP 90050-370; 

2.2. Os sócios da Chico Lisboa são isentos de taxas, desde que a anuidade de 2014 esteja em dia. Os não 

sócios da Chico Lisboa poderão inscrever suas propostas e, se forem selecionados, deverão pagar a taxa de 

participação no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), ou associar-se pagando a anuidade no valor de R$ 

120,00 (cento e vinte reais) ou de R$ 60,00 (sessenta reais) para estudantes de arte, até dois dias após a 

seleção. Optando por associar-se, o artista deve entrar em contato com a secretaria da Associação Chico 

Lisboa para apresentar a documentação necessária em tempo hábil. 

2.3. Cada artista poderá inscrever de 01 a 03 obras, em suas diversas modalidades: pintura, desenho, 

gravura, fotografia, escultura, instalação, cerâmica, objeto, arte digital, performance, pintura mural, grafite, 

entre outras.  

2.3.1.  Devido às limitações do espaço expositivo, lembramos que as obras devem ter, no máximo, as 

seguintes dimensões: obra tridimensional até 50cm altura x 50cm largura x 50cm profundidade, e obra 

bidimensional, até 50cm altura x 50cm largura, incluindo nestas dimensões a moldura ou outros suportes.  As 

obras que excederem estas dimensões poderão ser incluídas, conforme as disponibilidades de espaço e 

adequação à proposta curatorial. 

2.3.2.  Para as obras em pintura mural, grafite e intervenções no espaço externo, serão destinados 06 

espaços medindo aproximadamente 3,00 m de comprimento x 1,70 m altura, cada um, disponibilizados aos 

artistas conforme as propostas selecionadas. 

2.3.3. As obras em cerâmica, escultura e instalação poderão ser expostas no espaço expositivo externo, ou 

seja, devem ter resistência à intempérie, devendo ser informado na inscrição. 

2.3.4.  As obras devem ser entregues prontas para serem expostas - com ganchos, suportes, fitas adesivas, 

suportes, bases, cubos, e/ou outros, se assim for necessário -, ou montadas e/ou realizadas no local, pelos 

artistas proponentes, como instalações, performances, pintura mural e grafite, em data a ser agendada. 

2.4. Não serão aceitos trabalhos realizados com materiais ou técnicas que, de alguma forma, comprometam a 

integridade de pessoas ou espaços físicos envolvidos nesse evento ou que prejudiquem a apresentação de 

outros trabalhos participantes. 

2.5. Deverão ser entregues, impreterivelmente, até 23 de maio de 2014, na sede da Associação Chico Lisboa, 

das 14 às 18 horas, os seguintes documentos: 

1. Ficha de inscrição impressa, preenchida e assinada. 

2. Cópia do comprovante de quitação da anuidade 2014. 

3. Portfólio contendo currículo resumido, pequeno texto sobre a(s) obra(s) e imagens dos trabalhos 

propostos em boa qualidade (foco) e, para obras tridimensionais mostrar o trabalho em outros 

ângulos. 

2.6. No caso de postagem da inscrição será considerado válido o carimbo do correio até a data de 22 de maio 

de 2014. 

 
3. DA SELEÇÃO DAS OBRAS 

3.1.A seleção das propostas para participação na mostra será realizada pela equipe de curadoria da 

Associação Chico Lisboa. 

3.2. O número de propostas selecionadas será variável de acordo com as dimensões das obras e a ocupação 

dos espaços disponíveis. 

3.3 As propostas selecionadas deverão contemplar as diversas formas de manifestações artísticas, e serão 

destacadas pelo seu conteúdo, sua criatividade e adequação à proposta curatorial.  



3.4. Os artistas, cujas propostas forem selecionadas, serão informados por email. Os artistas não sócios 

selecionados, para terem confirmada a sua participação, deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição 

ou optar por associar-se, na sede da Associação Chico Lisboa, até dois dias a partir do envio da comunicação 

de seleção por email.  

3.5. Os portfólios dos artistas não selecionados serão devolvidos. O artista deverá retirá-lo na sede da Chico 

Lisboa, até 30 dias após a divulgação do resultado do edital, ou pelo correio, caso tenha sido anexado ao 

mesmo, no ato da inscrição, um envelope adequado e selado, no valor da remessa, previamente endereçado 

ao próprio artista. Após esta data a Chico Lisboa reserva-se o direito de dar ao material o destino que lhe 

aprouver. 

 

4. DA ENTREGA, MONTAGEM E RETIRADA DAS OBRAS 

4.1. As obras selecionadas deverão ser entregues de 29 de maio a 4 de junho, na sede da Associação 

Chico Lisboa, Travessa Venezianos, 19 – Cidade Baixa, CEP 90.050-370, Porto Alegre/RS.  

4.2. A montagem da exposição será executada nos dias 5 a 10 de junho de 2014, pela Comissão 

Organizadora do evento. 

4.3. Os artistas, cujas propostas necessitarem montagem especial ou execução no local, deverão ser feitas 

pelo mesmo, quando agendarão data para tal, junto à comissão organizadora. Assim como se necessário 

material especial para a montagem, deverá providenciar. 

4.4. As obras deverão ser entregues em perfeitas condições de serem expostas, obrigatoriamente 

identificadas, prontas para a montagem, incluindo suporte, cubos, bases, ou outros. 

4.5. A retirada das obras deverá ocorrer nos dias 01, às 19h, 04 e 05 de agosto, das 14h às 18h, na sede da 

Chico Lisboa. Após essa data a Associação Chico Lisboa estará isenta de responsabilidade sobre as 

mesmas, podendo dar-lhes o destino que lhe convier. 

4.6. A Associação Chico Lisboa se isenta de responsabilidade por eventuais danos ocasionados às obras. 

Desde já fica acertado que as obras eventualmente instaladas nos muros do pátio da Associação, tais como 

pintura mural e grafite, pertencerão a mesma após a mostra, e poderão ser retiradas e/ou substituídas, a 

qualquer tempo, por decisão da direção da Associação.  

 

5. DA ABERTURA, VISITAÇÃO DA EXPOSIÇÃO, VENDA DAS OBRAS E ESCAMBO 

5.1. A abertura será no dia 11 de junho de 2014, às 19 horas, na sede da Associação Chico Lisboa. 

5.2. O período de visitação da exposição será de 12 de junho a  01 de agosto de 2014. 

5.3. As obras serão vendidas no local, pelo valor indicado pelo artista, na ficha de inscrição, sendo que 60% 

reverterá para o artista e 40% para a Associação. O pagamento à Associação será feito no ato da compra. A 

devolução da obra e pagamento ao artista, no final da exposição. Não haverá reserva de obras. 

5.4. A venda das obras serão acompanhadas pela assessora administrativa da associação. 

5.5. No último dia da exposição, 01 de agosto de 2014, a partir das 19h, será promovido o ESCAMBO, onde 

os artistas, cujas obras não foram vendidas, poderão trocar suas obras com as de outros artistas. 

 
6. OBSERVAÇÕES 

6.1. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora e pela Equipe de 

Curadoria. 

6.2. Quaisquer dúvidas sobre o presente regulamento podem ser esclarecidas na Associação Chico Lisboa, 

no endereço Travessa Venezianos, 19, Cidade Baixa, CEP 90.050-370, Porto Alegre/RS. Horário: das 14h às 

18h. Contatos: (51) 3224 6678, chicolisboa@chicolisboa.com.br,   associacaochicolisboa.blogspot.com.br  e  

www.chicolisboa.com.br  

 

 

Diretoria da Associação Chico Lisboa 

Porto Alegre, 21 de abril de 2014. 

 
 
 



                          
                  Mostra de Arte  
               “Cultura e Cotidiano: Seleção da Chico”
 
Nome artístico .............................................................................................................................

Nome completo .............................................................................................

Endereço……......................................................... 

Email.....................................................................................................

Site/blog (outros) ..........................................................................................................

.................................................................

Fone (     ) ........................................... 

 

Obra 1 - Ficha Técnica 

Título da obra ...................................................................................

Técnica          ...................................................................................

Ano                ...……….. ...........................

Valor              ..………………………………………………………….

 

Obra 2 - Ficha Técnica 

Título da obra ...................................................................................

Técnica          ...................................................................................

Ano                ...……….. ...................................................................

Valor              ..………………………………………………………….

 

Obra 3 - Ficha Técnica 

Título da obra ...................................................................................

Técnica          ...................................................................................

Ano                ...……….. .................................

Valor              ..………………………………………………………….

 
 

Concordo com todos os termos do regulamento da exposição
Cotidiano: Seleção da Chico” 
divulgação das atividades, objeto do regulamento, em qualquer meio de comunicação, antes, 
durante e após a exposição. 
 
 

                                                            
                                               

 
 

                                           Ficha de inscrição

“Cultura e Cotidiano: Seleção da Chico” 

.............................................................................................................................

Nome completo ................................................................................................................

......................... CEP........................ Estado...

ail.................................................................................................................................................

Site/blog (outros) ..........................................................................................................

...........................................................................................................................................................

) ...........................................  Celular (     ) ......................................

Título da obra ................................................................................... 

.................................................................................... 

……….. ................................................................... 

…………………………………………………………. 

Título da obra ................................................................................... 

.................................................................................... 

……….. ................................................................... 

…………………………………………………………. 

da obra ................................................................................... 

.................................................................................... 

……….. ................................................................... 

…………………………………………………………. 

Concordo com todos os termos do regulamento da exposição Mostra de Arte “Cultura e 
Cotidiano: Seleção da Chico” e, em especial, com o uso da imagem da obra para fins de 
divulgação das atividades, objeto do regulamento, em qualquer meio de comunicação, antes, 

   _________________________________________________
                                                                   Assinatura 

Porto Alegre, ........ de............................................ de 2014.

Ficha de inscrição Nº .......................... 

................................................................................................................................. 

................................... 

Estado.............................. 

............................................ 

Site/blog (outros) .............................................................................................................................. 

.......................................................................................... 

) ...................................... Operadora ............ 

Mostra de Arte “Cultura e 
e, em especial, com o uso da imagem da obra para fins de 

divulgação das atividades, objeto do regulamento, em qualquer meio de comunicação, antes, 

_________________________________________________ 
  

 
Porto Alegre, ........ de............................................ de 2014. 



 
 
Recorte e cole a identificação nas obras (se for possível) ou identifique as mesmas 

com esses dados, escrevendo de forma legível: 
 
 

ARTISTA: 

TÍTULO DA OBRA: 

TÉCNICA: 

ANO: 

 

ARTISTA: 

TÍTULO DA OBRA: 

TÉCNICA: 

ANO: 

 

ARTISTA: 

TÍTULO DA OBRA: 

TÉCNICA: 

ANO: 

 


