EXPOSIÇÃO COLETIVA FOTOGRÁFICA
CIDADE BAIXA TODO O TEMPO
A Associação Chico Lisboa e o Espaço Cultural 512 abrem a inscrição para a exposição
CIDADE BAIXA TODO O TEMPO, com abertura dia 04 de agosto de 2015 no Espaço Cultural 512 (Rua João
Alfredo, 512 – Cidade Baixa, Porto Alegre).

O bairro Cidade Baixa de Porto Alegre é marcado por suas diversas manifestações artísticas
e culturais. Desde os já reconhecidos carnavais da década de 1880, até o pólo artístico e boêmio
que vemos nos dias atuais, a Cidade Baixa reflete grande parte do patrimônio cultural da cidade de
Porto Alegre. No bairro, está sediada a Associação Riograndense de Artes Plásticas Francisco
Lisboa, que em agosto de 2015 completa 77 anos de existência com o trabalho voltado ao fomento
da cultura e das artes visuais. Desde 2004, a Chico Lisboa ocupa uma das casas da travessa mais
querida e colorida da Cidade Baixa: a Travessa dos Venezianos, construída no início do século XX e
tombada pelo Patrimônio Histórico e Artístico de Porto Alegre em 1983.
O Espaço Cultural 512 está localizado na Rua João Alfredo - antiga Rua da Margem. No ano
de 2015, a casa número 512 - datada do ano de 1926 - retomou sua fachada original buscando
recuperar um pouco da história arquitetônica da Cidade Baixa. Também nesse ano, a Produtora
Outros 500, baseada em um modelo de negócio colaborativo, vem se consolidando no número 500
da João Alfredo, buscando fomentar a cena cultural e de entretenimento da cidade.
Com toda essa história que temos no nosso bairro, a Associação Riograndense de Artes
Plásticas Francisco Lisboa - Chico Lisboa, juntamente com a Produtora Outros 500 convidam a
todos para olharem e fotografarem a nossa Cidade Baixa - portadora de tantos lugares e
manifestações artiscoculturais - e para participarem da Exposição Coletiva Fotográfica CIDADE
BAIXA TODO O TEMPO, com abertura no dia 04 de agosto de 2015, no Espaço Cultural 512.
REGULAMENTO PARA INSCRIÇÃO
1. As inscrições são gratuitas e serão feitas mediante o envio ou entrega, das fotografias e ficha de
inscrição, à secretaria da Chico Lisboa, Travessa Venezianos, 19 – Cidade Baixa, Porto Alegre/RS,
CEP 90.050-370, de segunda a sexta feira das 14h às 18h, até a data de 17 de julho de 2015 (será
considerada a data de postagem).
2. As fotografias deverão estar adequadas ao tema proposto e os autores poderão inscrever uma ou
duas ampliações fotográficas:
a. medindo 20x20 e/ou 30x30cm, cada uma. Coladas sobre suporte resistente como: papel
cartão, MDF de 3mm, Foam Board ou passe-partout.
b. colar no verso de cada foto, a ficha técnica contendo: nome do autor, título, ano, endereço de
onde foi obtida a imagem; e fita dupla face espessa, de silicone, para a fixação na parede (sem
ganchos);
c. ter cuidado especial com a qualidade técnica de cada uma, como: foco, cor e enquadramento
da obra;
d. as fotografias ficarão à disposição para retirada, depois do encerramento da exposição, de 10
a 25 de setembro, na Associação Chico Lisboa. Após este período passarão a fazer parte do
acervo do Espaço Cultural 512.

3. Todas as fotografias farão parte da exposição Cidade Baixa Todo o Tempo, no Espaço Cultural
512, localizado na Rua João Alfredo, 512 – Cidade Baixa, Porto Alegre. A abertura ocorrerá dia 04
de agosto 2015, com início às 19h. O período de visitação será do dia 05 de agosto a 06 de
setembro de 2015, de terça a domingo, das 19h à 0h.
4. A forma de exposição e divulgação dos trabalhos ficará a critério da Associação Chico Lisboa e
da Produtora Outros 500, que se reserva o direito de reproduzir tais trabalhos, em todo e qualquer
material institucional, sempre colocando os devidos créditos do autor. Para isto o participante
autoriza os mesmos, a reproduzir sua obra e utilizar a imagem, também junto à internet, jornais,
mídia eletrônica e demais meios de comunicação, público ou privado, antes durante e após as
exposições. A presente autorização é concedida a título gratuito.
5. O regulamento e a ficha de inscrição, que deverá ser preenchida em todos seus itens e assinada,
estão disponíveis nos links: www.chicolisboa.com.br
associacaochicolisboa.blogspot.com.br e facebook.com/associacaochicolisboa
www.espaco512.com.br e facebook.com/espacocultural512
6. 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,
nos horários das 14h às 18h, ou pelo telefone (51) 3224.6678 e chicolisboa@chicolisboa.com.br.
Também pelo telefone da Produtora Outros 500 (51) 3237.6669 e produtoraoutros500@gmail.com
7. Ao efetuar a inscrição no edital de exposição Cidade Baixa Todo o Tempo, o participante aceitará
todas as disposições deste regulamento. O não cumprimento de quaisquer das regras do
regulamento poderá causar, a critério de seus organizadores, a não participação da proposta e,
consequente eliminação do respectivo participante, da exposição.

8. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Associação Chico Lisboa e Produtora
Outros 500.

CRONOGRAMA
Inscrições: até 17 de julho de 2015, na Chico Lisboa, das 14h às 18h.
Abertura da exposição: 04 de agosto de 2015, 19h.
Visitação: até 06 de setembro de 2015, de terça-feira a domingo, das 19h a 0h.
Retirada das fotos: de 10 a 25 de setembro de 2015, na Chico Lisboa, das 14h às 18h.

Diretoria da Associação Chico Lisboa
Produtora Outros 500
Porto Alegre, maio de 2015.

Para colar no verso
de cada fotografia
Autor: .................................................................................................................
Título: ..................................................................................................................
Ano: .....................................................................................................................
Local (logradouro) .............................................................................................
Próximo ao número: ...............................................................................

Autor: .................................................................................................................
Título: ..................................................................................................................
Ano: .....................................................................................................................
Local (logradouro) ............................................................................................
Próximo ao número: ...............................................................................

participante

EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA
CIDADE BAIXA TODO O TEMPO
FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome completo ..........................................................................................................
Nome artístico: ...........................................................................................................
Endereço ....................................................................................................................
CEP .................................... Cidade ......................................... Estado..................
E-mail...........................................................................................................................
Site/ blog/outros ..........................................................................................................
...............................................................................................................................................
Fone ( ) ......................................... Celular ( ) .......................... Operadora .............
Observações: ........................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Concordo com os termos deste regulamento.

_________________________________________
Assinatura

Porto Alegre, ........... de .................................. de 2015.

