
FICHA TÉCNICA

Artista 

Título da Obra

Linguagem

Ano

REGULAMENTO
1.  Este regulamento contempla a modalidade de arte tridimensional, em que todos os trabalhos serão 

objetos das exposições e qualquer interessado poderá realizar a sua inscrição.
2.  O trabalho deverá ser individual.  O participante enviará um trabalho, na forma de expressão tridimen-

sional que escolher,  devidamente identificado com selo adesivo, legível, no seu verso, com os dados 
do autor e a orientação correta de exposição. 

3.  O trabalho deverá respeitar as seguintes dimensões: 10 cm (altura) x 10 cm (largura) x 4 cm (profun-
didade). Será exposto na parede, portanto deverá ter gancho, e todos os elementos que o integrarão 
deverão estar bem fixados. 

4.  O prazo de envio do trabalho e do material de inscrição: a ficha de inscrição,  a cópia do pagamento da 
anuidade e a taxa (ou cópia do pagamento da taxa),  pelo correio, será até 11 março de 2016 (valendo 
o carimbo dos Correios), para o seguinte endereço: Associação Chico Lisboa, Travessa Venezianos, 19, 
Cidade Baixa, Porto Alegre/RS, CEP 90.050-370. Poderá ainda ser entregue no mesmo endereço, de 
segunda a sexta-feira, das 14h às 18h, exceto feriados. Os autores que optarem por receber seus traba-
lhos de volta, após a itinerância, deverão enviar com o material de inscrição, um envelope apropriado, 
selado (com a taxa de postagem relativa ao peso total do material) e previamente identificado. 

5.  A taxa de inscrição para associados, em dia com a tesouraria, é de R$ 40,00 (quarenta reais), para cus-
tear as despesas com a itinerância. A taxa para artistas não sócios da Chico Lisboa é de R$ 200,00, ou 
poderão associar-se. A taxa pode ser paga em dinheiro, na sede da Associação, ou depositada na conta 
da mesma, no Banco Banrisul (041), Agência 1009, Conta 06.850066.0-0. O recebimento do material 
de inscrição e da taxa, pela Associação, será confirmado através do e-mail do inscrito.

6.  As obras estarão à venda nos locais onde serão expostas, pelo valor de R$ 50,00 cada uma, sendo 
que 80% reverterá para o artista e 20% para a Associação. O pagamento, aquisição da obra pelo 
comprador, será feito no ato da compra, e a entrega e o pagamento ao artista, no final das exposições 
(itinerâncias), em data a ser informada posteriormente. Não haverá reserva de obras.

7.  Após a itinerância será promovida, na sede da Associação Chico Lisboa (em data a ser confirmada), um 
encontro para a entrega das obras aos seus compradores, sendo a última oportunidade para aquisição 
das demais obras e/ou escambo, que é a troca de obras não vendidas entre os artistas.

8.  A forma de exposição e divulgação dos trabalhos será definida pela Associação Chico Lisboa, que se 
reserva o direito de reproduzi-los, em todo e qualquer material institucional, sempre com os créditos 
do autor. Para isto, o participante autoriza, desde já,  a Associação Chico Lisboa, a reproduzir sua obra e 
a utilizar a imagem, também para fins comerciais, na internet, jornais, mídia eletrônica e demais meios 
de comunicação, públicos ou privados, antes, durante e após as exposições. A autorização não implica 
em remuneração ao artista.

9.    A exposição está com previsão de inauguração na Associação Chico Lisboa, no mês de abril de 2016. 
Posteriormente, ela poderá itinerar, por outros espaços expositivos. A devolução dos trabalhos expos-
tos ocorrerá após o término da itinerância da Exposição IV Mostra de Arte em Pequenos Formatos - IN 
BOX/2016 (data a ser fixada posteriormente).

10. A Associação Chico Lisboa, tomará todos os cuidados cabíveis para com os trabalhos, porém não se 
responsabiliza por qualquer dano ou extravio das obras no seu recebimento, transporte, exposições, 
montagens e desmontagens e/ou devolução.

11. O regulamento e a ficha de inscrição, que deverá ser preenchida em todos seus itens e assinada, estão 
disponíveis no Blog e Facebook da Associação. Quaisquer dúvidas sobre o presente regulamento 
podem ser esclarecidas na sede da Associação, das 14h às 18h, pelo telefone (51) 3224.6678 ou pelo 
email chicolisboa@chicolisboa.com.br.

13. Ao efetuar a inscrição, o participante aceita todas as disposições deste regulamento. O não cumpri-
mento de qualquer item do regulamento poderá causar a não participação do trabalho. 

14. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela diretoria da Associação Chico Lisboa.

IV Mostra de Arte em 
Pequenos Formatos 

IN BOX 2016

A Associação Riograndense de Artes 
Plásticas Francisco Lisboa dando 
continuidade ao Projeto Arte em 
Pequenos Formatos apresenta a 
chamada para a IV MOSTRA DE 
ARTE EM PEQUENOS FORMATOS - 
IN BOX/2016.

O objetivo é instigar os artistas 
em suas criações sobre a arte em 
dimensões reduzidas. 

A abertura da primeira exposição está 
agendada para abril de 2016.
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