
 

I BIENAL C - CHICO LISBOA 2015 
I BIENAL DA CHICO LISBOA 

 
EDITAL PARA SELEÇÃO DE TRABALHOS, OBRAS E PROJETOS  

 
A Associação Riograndense de Artes Plásticas Francisco Lisboa, apresenta o regulamento para 

seleção de trabalhos, obras e projetos para a 1ª edição da Bienal C.  
Trata-se de uma mostra coletiva conectada à cultura contemporânea produzida em nosso Estado, Rio 

Grande do Sul, convergindo com propostas criativas e realizada com a participação de voluntários da Chico 
Lisboa. 

 
            Coletivo, Conexão, Cultura, Convergência, Criação, Colaboração, Chico Lisboa = Bienal C 
 

Esta mostra de Artes Visuais acontecerá paralelamente à 10ª Bienal do Mercosul compartilhando com o 
grande público que circula na cidade neste período, com o objetivo de divulgar os trabalhos de artistas 
residentes no território gaúcho. A I Bienal C ocorrerá em cinco espaços públicos expositivos de 
reconhecimento cultural na cidade de Porto Alegre. 

Para este edital, propõe-se tema livre dentro da visão de nosso tempo, que busca o diálogo entre a arte 
e a vida, uma vez que, por meio da arte é possível desenvolver a percepção e a imaginação, num mundo mais 
sensível e compreensível. A arte está em tudo, somos consumidores da arte, vivemos dela. Muito mais que a 
função de entreter, a arte tem a função de contribuir com a formação cultural e intelectual da sociedade, 
tornando-a mais humana, interessante e viável. 

As inscrições estão abertas para artistas e coletivos residentes no Rio Grande do Sul. A mostra será 
realizada em períodos concomitantes, iniciando em 15 de setembro e finalizando em 27 de novembro de 2015. 
O cronograma consta no final do regulamento. 
 
REGULAMENTO  
  
1. DA PARTICIPAÇÃO 
1.1. Poderão participar artistas ou coletivos artísticos, sócios ou não sócios da Chico Lisboa, que sejam 
residentes no estado do Rio Grande do Sul. 
 
2. DAS INSCRIÇÕES 
2.1. Encontram-se abertas as inscrições para seleção de trabalhos, obras e/ou projetos, no período de 30 de 
junho a 31 de julho de 2015, na sede da Associação Chico Lisboa, Travessa Venezianos, 19, Cidade Baixa, 
Porto Alegre/ RS, CEP 90050-370; 
2.2. Cada artista ou coletivo poderá inscrever até 10 (dez) trabalhos, obras ou projetos em qualquer 
modalidade ou linguagem, no campo das artes visuais. A curadoria da I Bienal C definirá os espaços onde 
serão expostos e fará a seleção dos trabalhos, obras e/ou projetos submetidos a este edital conforme a ordem 
de inscrição; 
2.3. As inscrições poderão ser feitas em uma ou mais modalidades, conforme abaixo: 
 a) Trabalhos ou propostas bidimensionais, com dimensões até 60 cm X 60 cm (Anexo I);  
 b) Trabalhos ou propostas bidimensionais ou tridimensionais, com tamanho livre (Anexo I); 
 c) Trabalhos ou propostas em novas mídias, performances etc. (Anexo I); 
 d) Proposta de oficinas em ateliês de artistas (Anexo II). 
2.4. Não serão aceitos trabalhos ou obras realizadas 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. Os trabalhos, obras e/ou projetos deverão ser, preferencialmente, inéditos ou com até dois anos de 
produção até a data de inscrição; 
2.6. Deverão ser entregues, impreterivelmente, entre os dias 30 de junho a 31 de julho de 2015, na sede da 
Chico Lisboa, das 14 às 18 horas, os seguintes documentos: 

a. Ficha (s) de inscrição devidamente impressa, preenchida e assinada (Anexo I);  
b. Fotos coloridas e impressas, em boa qualidade, em tamanho mínimo de 13 x 18 cm, de cada trabalho 

ou obra proposta, devidamente identificadas; 
c. Ficha técnica de cada trabalho: título, materiais/técnica, dimensões e ano de execução (Ver Anexo I); 
d. Memorial descritivo detalhado, para projetos; 
f. Descritivo técnico, texto explicativo (se necessário) e DVD com a gravação, na íntegra, com extensão 

“.avi”, “.mov”, ou “.h264” para vídeo-arte, web-arte, performances etc; 
g. Breve explanação sobre os trabalhos ou obras inscritas, texto com até 1 lauda; 
h. Currículo artístico resumido (no máximo meia lauda), em formato de texto, em que conste: nome 

artístico, cidade, Estado e ano de nascimento, formação (cursos formais e/ou informais relevantes), 



 

relação das principais exposições individuais, coletivas e premiações (se houver). Se coletivo, incluir os 
currículos de todos os integrantes; 

i. Endereço virtual atualizado (facebook, blog, site etc.) onde constem outros trabalhos, obras e/ou 
propostas, que porventura possam ser selecionados pela curadoria; 

Obs.: Não é necessário entregar o portfólio dentro de uma pasta ou encadernado, somente grampeado ou 
clipado, dentro de um saco plástico. Se enviado pelo correio, inserir também em um envelope; 

2.7. Para propostas de instalação, o artista deverá apresentar no mínimo cinco imagens que forneça a ideia do 
trabalho pronto. Apresentar também memorial descritivo de montagem e manutenção da obra.  
2.8. Para trabalhos ou obras em vídeo-arte ou web-arte selecionados, o artista deverá providenciar a estrutura 
e os equipamentos necessários para a sua apresentação; 
Para propostas de performance, deverá ser apresentado vídeo ou sequência de imagens e texto explicativo; 
2.9. Na apresentação de trabalho, obra ou proposta que necessitar estrutura e equipamentos especiais, o 
artista deverá informar e providenciá-los; 
2.10. No caso de postagem do material de inscrição será considerado válido o carimbo do correio até a data de 
31 de julho de 2015.  
2.11. Taxa de inscrição  
2.11.1. Os sócios da Chico Lisboa, com a anuidade 2015 em dia, são isentos da taxa de inscrição;  
2.11.2. Os não sócios da Chico Lisboa poderão inscrever suas propostas e, caso selecionados, deverão efetuar 
o pagamento de taxa de inscrição no valor de R$ 200,00 ou associar-se à Chico Lisboa (optando por associar-
se, o artista deverá entrar em contato com a secretaria da Associação Chico Lisboa para apresentar a 
documentação necessária em tempo hábil. Estudantes de artes têm desconto de 50% na anuidade). 
2.12. Taxa de Exposição 
2.12.1. Todos os selecionados, inclusive cada integrante de coletivos, para participar das exposições, 
deverão contribuir com o valor de R$ 100,00, para um ou para cada espaço que for selecionado, referente às 
despesas organizacionais, administrativas, de logística, de montagem e desmontagem, impressos etc. Cada 
ateliê (de sócio da Chico Lisboa) também deverá contribuir com o valor único de  
R$ 100,00. O pagamento deve ser efetuado diretamente na Secretaria da Associação Chico Lisboa, sendo que 
a data para o pagamento será informada no e-mail em que sairá a lista dos selecionados e no facebook da 
Chico Lisboa. 
2.13. Para os sócios, artistas e demais interessados, que se inscreverem como colaboradores 
voluntários, ou seja, integrarem as equipes, ajudando na montagem e realização do evento, terão seus 
nomes divulgados na respectiva equipe de apoio, nos agradecimentos (informar no anexo I e/ou II). 
 
3. DA SELEÇÃO 
3.1. Os portfólios serão submetidos à Comissão de Curadoria formada por membros da Diretoria Cultural da 
Chico Lisboa. A Comissão fará a avaliação dos portfólios, determinando os trabalhos, obras ou projetos 
selecionados, conforme forem sendo feitas as inscrições, ou seja, quanto antes chegarem, antes os 
proponentes terão retorno; 
3.2. Todos os trabalhos, obras e projetos serão analisados pela Comissão de Curadoria, levando em 
consideração critérios como criatividade, ideia/conceito, inovação/experimentação, contemporaneidade, 
qualidade de apresentação e viabilidade técnica;  
3.3. A Comissão de Curadoria poderá convocar o proponente para detalhar ou explicitar seu trabalho, obra ou 
proposta; 
3.4. A divulgação da seleção final ocorrerá até 25 de agosto de 2015. Os selecionados serão informados por e-
mail, bem como será divulgado no endereço: www.facebook.com/associacaochicolisboa; 
3.5. Os artistas selecionados terão a quantidade de trabalhos ou obras expostas, conforme número 
determinado pela Comissão de Curadoria, assim como, em qual ou em quais dos 05 espaços serão dispostos; 
3.6. A Comissão de Curadoria é soberana nas suas decisões, que são irrecorríveis, não cabendo recurso; 
3.7. Os portfólios dos artistas selecionados não serão devolvidos, pois passarão a fazer parte do acervo da 
Associação Chico Lisboa; 
3.8. 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 será remetido via 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 este período a Chico Lisboa enviará o material para reciclagem. 
 
4. DA ENTREGA E MONTAGEM DE TRABALHOS OU OBRAS E RETIRADA DAS OBRAS 
4.1. Os trabalhos ou obras selecionadas deverão ser entregues em datas a serem informadas, quando forem 
divulgados os selecionados (conforme item 3.4). No caso de postagem (correio, transportadora etc.) dos 
trabalhos ou obras, deverão chegar ao local conforme data e local a ser combinado com a comissão de 
organização; 



 

4.2. Os trabalhos ou obras deverão ser entregues em perfeitas condições de serem expostos, obrigatoriamente 
identificados e prontos para a montagem. O artista é responsável pela entrega dos trabalhos ou obras, pela 
retirada das obras e pelas despesas de transporte, que correrão por conta do mesmo; 
4.3. Montagens especiais deverão ser feitas pelo próprio artista. Se necessário material especial para a 
montagem o artista deverá providenciar, assim como suportes, cubos ou bases, para a exposição dos mesmos; 
4.4. Os artistas selecionados para a categoria performance devem arcar com todas as suas despesas e, 
obrigatoriamente, apresentar o trabalho, ao vivo, na abertura da exposição; 
4.5. As montagens das exposições serão executadas a partir do mês de setembro de 2015, em datas e 
espaços a serem informados aos artistas selecionados. Para os trabalhos ou obras que necessitarem de 
montagens especiais (conforme item 4.3), os artistas serão contatados para realizá-las, por telefone e/ ou e-
mail;  
4.6. A retirada das obras deverá atender às datas combinadas com os artistas participantes das exposições. 
Após essa data, a Associação Chico Lisboa e os espaços, que sediarão as mostras, estarão isentos de 
responsabilidade sobre as mesmas; 

4.7. A Associação Chico Lisboa tomará todos os cuidados cabíveis para com as obras, porém não se 
responsabiliza por qualquer dano ou extravio dos mesmos no seu recebimento, transportes, exposições e 
devolução; 

4.8. A forma de exposição e divulgação das obras ficarão a critério da Associação Chico Lisboa, que se reserva 
o direito de reproduzi-las, em todo e qualquer material institucional, sempre colocando os devidos créditos do 
autor. Para isto o participante autoriza a Associação Chico Lisboa, a reproduzir sua obra e utilizar a imagem, 
também para fins promocionais, de divulgação, institucionais, dentre outros sem fins lucrativos, junto à internet, 
jornais, mídia eletrônica e demais meios de comunicação, público ou privado, antes durante e após as 
exposições do evento. A presente autorização é concedida a título gratuito. 
 
5. DA ABERTURA E VISITAÇÃO DAS EXPOSIÇÕES 

O período de visitação geral da I BIENAL C será de 15 de setembro a 27 de novembro de 2015, em 
períodos a serem divulgados, conforme os horários dos locais de exposição:  

 * Chico Lisboa Espaço Cultural, de segundas as sextas feiras, das 14h às 18h. Travessa  
Venezianos, 19, Cidade Baixa, Porto Alegre/RS, Brasil; 
 * Galeria de Arte do DMAE, de segundas as sextas feiras, das 8h30min às 17h e Jardim do DMAE, 

diariamente, das 8h às 19h. Rua 24 de Outubro, 200, bairro Independência, Porto Alegre/RS, Brasil; 
* Hospital de Clínicas de Porto Alegre, de segundas as sextas feiras, das 10h às 18h. Ramiro 

Barcelos, 2350, bairro Santa Cecilia, Porto Alegre/RS, Brasil; 
* Fundação o Pão do Pobres, de segundas as sextas feiras, das 10h às 17h. República, 801, bairro 

Cidade Baixa, Porto Alegre/RS, Brasil; 
* Correio do Povo, de segundas as sextas feiras, das 10h às 17h. Rua dos Andradas, 972, bairro 
Centro Histórico, Porto Alegre/RS, Brasil. 

 
6. OBSERVAÇÕES 
6.1. O regulamento e a ficha de inscrição, que deverá ser preenchida em todos seus itens e assinada, estão 
disponíveis nos endereços virtuais da Associação Chico Lisboa. Quaisquer dúvidas sobre o presente 
regulamento podem ser esclarecidas na Associação, 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 e-mail: 
chicolisboa@chicolisboa.com.br; 

6.2. Ao efetuar a inscrição, 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 
do(s) trabalho(s) ou obras(s) e, consequente eliminação do respectivo participante; 

6.3. Com o intuito de auxiliar na elaboração dos documentos a serem entregues para a inscrição, serão 
promovidas oficinas voltadas à organização de portfólios e demais orientações. Informações sobre as datas 
das oficinas e inscrições serão divulgadas no www.facebook.com/associacaochicolisboa e, na sequência, 
poderão ser obtidas por e-mail ou telefone; 
6.4. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela diretoria da Associação Chico Lisboa. 
 

Diretoria da Associação Chico Lisboa 
Porto Alegre, 30 de junho de 2015. 

 
 
 

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

Horário de funcionamento, de segunda a sexta feira, das 14h às 18h, exceto feriados. 
Contatos: (51) 3224. 6678, chicolisboa@chicolisboa.com.br 

associacaochicolisboa.blogspot.com.br / www.chicolisboa.com.br / www.facebook.com/associacaochicolisboa 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRONOGRAMA 
 

Períodos  

Inscrição 30 de junho a 31 de julho de 2015 

Oficinas para elaboração do portfólio e orientações durante o mês de julho de 2015 

Seleção dos trabalhos/obras conforme a chegada das inscrições 

Divulgação do resultado da seleção até 25 de agosto de 2015 

Entrega dos trabalhos/obras selecionados nos espaços de exposição será informado 

Montagem das exposições será informado  

Abertura da I Bienal C - Chico Lisboa e da primeira exposição 15 de setembro de 2015, 19h 

Período de visitação das diversas exposições Entre 15 de setembro a 27 de novembro de 2015, 
conforme o local 

Desmontagem e devolução das obras será informado  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO I 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
PARA SELEÇÃO DE TRABALHOS, OBRAS E PROJETOS  

 
BIENAL C - CHICO LISBOA 2015 

I BIENAL DA CHICO LISBOA 
 
 
 

Nome do proponente responsável: 

Endereço: CEP: Estado: 

E-mail: Site/blog (outros): 

Fone: ( ) Celular: ( ) Operadora: 

Nome dos integrantes (coletivos): 
  

   

Sócio(s) ( ) Sim ( ) Não 
 
Colaborador (res) (conforme item 2.11.2) ( ) Sim ( ) Não 
 
 
Obra/proposta - 01  
** acrescentar uma ficha técnica para cada obra e/ou proposta, seguindo a sequência e numeração. 
 
 

Ficha Técnica 

Título: 

Materiais: 

Dimensões: 

Ano: 

 

Concordo com todos os termos do regulamento da exposição Edital de Curadoria para Seleção da I Bienal C 
2015, I Bienal da Chico Lisboa e, em especial, com o uso da imagem da obra para fins de divulgação das 
atividades, em qualquer meio de comunicação, e produção de impressos, relativo ao objeto deste regulamento, 
antes, durante e após a exposição. 
 
 
  

_________________________________________________ 
Assinatura 

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

 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO II 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE ATIVIDADES EM ATELIÊS DE SÓCIOS 
 

BIENAL C - CHICO LISBOA 2015 
I BIENAL DA CHICO LISBOA 

 
 
 

Nome do responsável pelo espaço: 

E-mail: 

Fone: ( ) Celular: ( ) Operadora: 

Nome do Ateliê 

Integrantes do Ateliê 

Endereço do ateliê: Rua, Av. 
 

Nº: 

Bairro: Cidade: CEP: 

E-mail: Site, blog (outros):  

Horário de funcionamento 
  

Fone: ( ) Celular: ( ) Operadora: 

 
 
Colaborador(es) (conforme item 2.11.2) ( ) Sim ( ) Não 
 
 

PROPOSTA 01 

Título da proposta/oficina:  

Resumo da proposta/oficina: 

Período (com horários, datas e demais informações):  

 

** Anexar:  
1. para proposta de oficina: dados completos, súmula, número de participantes e demais informações 
relevantes. 
 
 
Concordo com todos os termos do regulamento da exposição Edital de Curadoria para Seleção da I Bienal C 
2015, I Bienal da Chico Lisboa e, em especial, com o uso da imagem da obra para fins de divulgação das 
atividades, em qualquer meio de comunicação, e produção de impressos, relativo ao objeto deste regulamento, 
antes, durante e após a exposição. 

 
 

_________________________________________________ 
Assinatura 

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

 
 



 

 
 

ANEXO III 
 

Recorte e cole a identificação nos trabalhos/obras selecionados(as) (se for possível) ou 
identifique os mesmos com esses dados, escrevendo de forma legível: 
 
 
 

Artista: 

Título do Trabalho/Obra: 

Materiais: 

Dimensões: 

Ano: 

 


