
REGULAMENTO PARA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DE TRABALHOS E DE PROPOSTAS DE EXPOSIÇÃO 
PROJETO LÁ FORA, 2016
1.  As inscrições serão aceitas mediante o recebimento de portfólios e propostas até a data de 25 de março de 

2016, na secretaria da Chico Lisboa (Travessa Venezianos, nº 19, Cidade Baixa, Porto Alegre/RS, CEP 90.050-
370). Materiais recebidos após essa data não serão aceitos para fins de inscrição. Só serão aceitas propostas 
em conformidade com a(s) modalidades(s) descritas no item 2, deste regulamento. 

2.  Modalidades de inscrição:
2.A. artista individual: para integrar as exposições coletivas “Lá Fora – Outono” e/ou “Lá Fora – Primavera” 

os trabalhos devem abordar especificamente os temas “Outono” ou “Primavera”. O artista poderá inscre-
ver quantos trabalhos quiser e de qualquer modalidade (pintura, desenho, gravura, fotografia, escultura, 
instalação, cerâmica, objeto, arte digital, performance, pintura mural, grafite, projeções, dentre outras), 
desde que adequados à exposição à intempérie, e serão selecionados. O portfólio de cada artista deve 
conter:

 Currículo artístico resumido do artista.
	 Fotos	(formato	mínimo	13	x	18	cm)	da(s)	obra(s)	proposta(s),	com	fichas	técnicas	respectivas;	
	 Breve	texto	de	apresentação	do(s)	trabalho(s);
	 Ficha	de	inscrição	impressa,	preenchida	e	assinada.
2.B. coletivos de artistas: para integrar o Projeto Lá Fora, 2016 as propostas de exposição nesta modali-

dade podem abordar os temas “outono” ou “primavera” ou podem propor temas próprios. As propostas 
deverão apresentar clareza, originalidade, contemporaneidade e se adequar física e conceitualmente ao 
espaço expositivo. Os portfólios devem conter:

 Currículo	artístico	resumido	de	todos	os	artistas	integrantes;
	 Fotos	(formato	mínimo	13	x	18	cm)	das	obras	propostas,	com	fichas	técnicas	respectivas;	
	 Breve	texto	de	apresentação	da	proposta	de	exposição	do	coletivo; 

Proposta	museográfica	adequada	ao	espaço.
> Para os sócios com anuidade em dia. Todos os artistas não sócios, para participar, deverão associar-se.

3.  As propostas de trabalhos e/ou de exposições coletivas são de livre escolha dos artistas, desde que adequadas 
ao espaço expositivo externo da Associação Chico Lisboa e, quando for o caso, aos temas propostos neste regu-
lamento. As propostas deverão levar em conta as peculiaridades do espaço externo, conforme planta em anexo. 
Obras de caráter experimental ou instalações devem ser acompanhadas de projeto detalhado e compreensível. 
Em caso de projeções, deverá ser apresentado CD contendo o vídeo completo, gravado em looping.

4.  Não serão aceitos trabalhos realizados com materiais perecíveis e que prejudiquem e/ou comprometam a 
integridade física do local e do público em geral;

5.  Somente serão aceitas obras em boas condições de exposição (com ganchos, molduras, se necessário etc.) e 
os artistas são responsáveis por despesas referentes a embalagens, seguro das obras (se houver interesse), 
envio, transporte, montagem, desmontagem e retirada. Não será permitida a substituição nem de artistas 
nem de trabalhos após as propostas apresentadas terem sido selecionadas. 

6.  Conforme planta anexa, o espaço externo da Chico Lisboa tem pontos de iluminação, chão de brita e muros 
pintados de branco. A Associação não disponibiliza molduras ou suportes para objetos tridimensionais. Caso 
as propostas selecionadas necessitem de montagem especial, os artistas serão responsáveis por sua reali-
zação e deverão entregar o espaço nas mesmas condições em que o receberem. 

7.  As propostas serão avaliadas e selecionadas por uma comissão de seleção coordenada pela Diretoria Cul-
tural da Chico Lisboa, a qual se reserva o direito de tomar decisões que entenda cabíveis no caso de haver 
discrepâncias entre o projeto aprovado e os trabalhos trazidos para as exposições. Não serão aceitos recur-
sos após a divulgação dos resultados, sendo a comissão de seleção autônoma e soberana em suas decisões.

8.  Os portfólios dos projetos não selecionados serão devolvidos aos artistas responsáveis que forem retirá-los 
na sede da Chico Lisboa até 30 dias após a divulgação do resultado da seleção. Os que optarem por receber 
seus portfólios pelo correio deverão enviar, junto com o material de inscrição, envelope apropriado, identifi-
cado e selado (com a taxa de postagem relativa ao peso total do material). Esgotado o prazo previsto neste 
item, a Chico Lisboa se reserva o direito de dar ao material o destino que entender cabível.

9.  Compete à Chico Lisboa determinar os períodos exatos de duração das exposições, que serão de 30 dias 
aproximadamente.

10.  A Chico Lisboa disponibiliza o projeto gráfico do convite eletrônico e divulgação das exposições via redes 
sociais e mailing próprio. 

11.  Nas aberturas das exposições, a Chico Lisboa disponibilizará refrigerante e água para os visitantes, bem como 
uma pessoa para servi-los. Os artistas que desejarem oferecer bebidas alcoólicas, salgadinhos etc, ficam respon-
sáveis pelos custos. Terminada a abertura, o serviço de limpeza será de responsabilidade da Chico Lisboa.

12.  As obras poderão ser comercializadas, sendo que 80% do valor da venda reverterá para o artista e 20% para 
a Associação. O pagamento será feito pelo comprador no ato da aquisição. A retirada da obra e o pagamento 
ao artista serão feitos no final das exposições. Não será aceita reserva de obras.

13.  A ficha de inscrição está disponível nos endereços virtuais da Chico Lisboa e deverá ser preenchida em todos 
seus itens e assinada pelo artista. Quaisquer dúvidas sobre o presente regulamento podem ser esclarecidas 
pelo email: chicolisboa@chicolisboa.com.br, na sede da 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.

14. Efetuar a inscrição significa que o participante está de acordo e aceita todas as disposições deste regulamen-
to. O não cumprimento de qualquer das regras deste regulamento poderá, a critério dos organizadores, cau-
sar a exclusão do trabalho e do respectivo participante da exposição. Os casos omissos neste regulamento 
serão resolvidos pela diretoria da Associação Chico Lisboa.

Projeto Lá Fora, 2016
Dando continuidade ao Projeto Lá 
Fora, edição 2016, a Associação 
Riograndense de Artes Plásticas 
Francisco Lisboa inicia processo 
seletivo de trabalhos para 
exposições em seu espaço externo. 
Serão selecionadas propostas 
de coletivos de artistas e de 
artistas individuais, que estejam 
interessados em expor seus 
trabalhos como forma de 
difundir a produção artística da 
contemporaneidade.

Inicialmente, o Projeto Lá Fora, 
2016 será constituído por duas 
exposições coletivas, a primeira 
intitulada “Lá Fora – Outono” e a 
segunda “Lá Fora – Primavera”. 
Para essas duas exposições 
serão selecionados trabalhos de 
artistas individuais, conforme 
especificações do item 2.A do 
regulamento que segue.
Ainda dentro do Projeto Lá 
Fora, 2016, a Associação Chico 
Lisboa aceitará propostas de 
exposições apresentadas por 
coletivos de artistas, que somente 
serão realizadas se as propostas 
atenderem os critérios apontados 
no item 2.B do regulamento.

CRONOGRAMA
Recebimento de inscrições
> até 25 de março de 2016

Reunião da comissão de avaliação 
e seleção das propostas
> até 08 de abril de 2016

Divulgação dos resultados
> 08 de abril de 2016

Reunião para a definição das datas 
das exposições 
> à combinar


