
REGULAMENTO PARA A X FEIRA DE GRAVURAS DA CHICO LISBOA  2016
1.  Poderão participar artistas residentes em todo o território nacional, brasileiros e estrangeiros, sócios 

ou não sócios da Chico Lisboa;

2.  Encontram-se abertas até 30 de setembro de 2016, as inscrições para participação da mostra X Feira 
de Gravuras da Chico Lisboa 2016, na sede da Associação Chico Lisboa, Travessa Venezianos, 19 - Ci-
dade Baixa, Porto Alegre/ RS - CEP 90050-370;

3.  O pagamento das taxas e a associação deve ser efetuado diretamente na Secretaria da Associação 
Chico Lisboa, no ato da inscrição:

 3.1. Os sócios da Chico Lisboa, com a anuidade 2016 em dia, são isentos da taxa de inscrição; 

 3.2. Os não sócios da Chico Lisboa poderão inscrever suas propostas e deverão efetuar o pagamento 
de taxa no valor de R$ 200,00 ou associar-se à Chico Lisboa. Optando por associar-se, o artista deve-
rá 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.

 3.3. Todos os inscritos para participar da exposição deverão contribuir com o valor de R$ 50,00, para 
cobrir as despesas de produção. 

4.  Cada artista poderá inscrever até 10 (dez) trabalhos em gravura e/ou gravura expandida;

5.  As dimensões das obras são livres. Informe na ficha técnica o tamanho total da obra, inclusive se tiver 
moldura.

6.  Deverá ser entregue, impreterivelmente, até o dia 30 de setembro de 2016, na sede da Chico Lisboa, 
das 14 às 18 horas, a ficha de inscrição devidamente impressa, preenchida e assinada, e em um CD, 
as imagens das obras em boa resolução (300dpi, tam. 10x15cm ou proporcional, renomeadas com os 
respectivos títulos e nome do artista), que servirão para seleção da obras e para fins de divulgação;

7.  Na apresentação de trabalho que necessitar estrutura e equipamentos especiais, o artista deverá 
providenciá-los;

8.  No caso de postagem da inscrição, será considerado válido o carimbo do correio até a data de 30 de 
setembro de 2016.

9.  Todas as obras que farão parte da feira e estarão a venda pelo valor indicado pelo artista na ficha de 
inscrição, sendo que: 70% do valor será do artista e 30% da Chico Lisboa e da Galeria Duque.

10.  O Artista deverá entregar as obras prontas para serem expostas, com moldura e/ou sobre suporte, 
com 02 ganchos ou material necessários para fixá-las na parede; 

11.  As obras pequenas e leves deverão ser entregues de 10 a 13 de outubro de 2016, das 14h às 18h, na 
sede da Associação Chico Lisboa . No caso de postagem (correio, transportadora, etc.) das obras, estas 
deverão chegar até o dia 13 de outubro de 2016 na sede da Chico Lisboa; as obras grandes e pesadas 
deverão ser entregues na Galeria Duque somente no dia 14 de outubro das 11h às 17h. 

12.  As obras deverão ser entregues em perfeitas condições de serem expostas, obrigatoriamente identifi-
cadas e prontas para a montagem. O artista é responsável pelo transporte das obras e pelas despesas  
daí implicadas,  também é responsável pela entrega e retirada  delas;

13.  A retirada das obras será impreterivelmente nos dias 05 e 06 de dezembro de 2016, das 11h às 17h, 
na Galeria Duque, 649, Centro Histórico de Porto Alegre/RS. Após essa data a Associação Chico Lisboa 
e a Galeria Duque estarão isentas de responsabilidade sobre as mesmas, podendo dar-lhes o destino 
que lhe convier;

15. Montagens especiais deverão ser feitas pelo próprio artista. Se necessário material especial para a 
montagem o artista deverá providenciar;

16.  A Chico Lisboa e a Galeria Duque tomarão todos os cuidados possiveis para com as obras, porém se 
isentam de responsabilidade por eventuais danos ocasionados;

17.  A abertura da X Feira de Gravuras da Chico Lisboa 2016 será no dia 20 de outubro de 2016, às 19h, 
na Galeria Duque Espaço Cultural;

18.  O período de visitação da exposição é de 21 de outubro a 02 de dezembro de 2016, nos horários das 
11h às 18h, de segunda a sexta, e das 10h às 13h no sábado;

19.  Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora;

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

X FEIRA DE GRAVURAS 
A Associação Riograndense de 
Artes Plásticas Francisco Lisboa, e a 
Gravura Galeria de Arte apresentam 
o regulamento para a participação de 
obras na X FEIRA DE GRAVURAS DA 
CHICO LISBOA 2016.

Em 1958, aconteceu a I Feira de 
Gravuras da Chico Lisboa, na praça da 
Alfândega, onde populares e autoridades 
circularam durante sua duração e foi 
muito festejada pela população. As II e 
III feiras foram realizadas nos anos de 
1959 e 1960; e em 1982 e 1983 as VI 
e VII feiras respectivamente. Em 2014 a 
Feira de Gravuras retornou em sua VIII 
edição na Galeria Duque Espaço Cultural 
e a IX edição na Gravura Galeria de Arte. 
Este ano a continuação da feira, com a 
X edição que terá parceria da Galeria 
Duque Espaço Cultural.

As inscrições estão abertas para artistas 
de todo o Brasil. A mostra será realizada 
na Galeria Duque Espaço Cultural, 
Rua Duque de Caxias, 649, Centro, 
Histórico de Porto Alegre/RS – Brasil. 

CRONOGRAMA
Período de inscrição na Chico Lisboa
> até 30 de setembro de 2016

Entrega das obras selecionadas na sede 
da Chico Lisboa
> 10 a 14 de outubro de 2016

Montagem pela Comissão Organizadora
> 17 e 18 de outubro de 2016

Abertura da exposição 
>  20 de outubro de 2016

Período de visitação 
> 21 de outubro a 02 de dezembro de 
2016

Devolução das obras 
> 5 e 6 de dezembro de 2016

Associação Chico Lisboa
Travessa Venezianos, 19
Cidade Baixa 
Porto Alegre/RS, Brasil
CEP 90050-370
De segunda a sexta-feira, das 14h às 18h
(51) 3224.6678
chicolisboa@chicolisboa.com.br 
www.chicolisboa.com.br
blog: chicolisboa.com.br/2016/
www.facebook.com/associacaochicolisboa
twitter: @chicolisboaarte 
instagram: @chicolisboaarte



FICHA TÉCNICA

Artista 

Título da Obra

Técnica / Linguagem

Dimensão

Ano

Nome Artístico
Nome Completo

Rua, Cidade, Estado, Cep
Fones (Fixo, Celular, Operadora)

E-Mail
Site/Blog/Perfil

Entregue por
Sócio

INSCRIÇÃO

 Sim  Não
Tamanho do suporte

Valor

FICHA TÉCNICA

Artista 

Título da Obra

Técnica / Linguagem

Dimensão

Ano Valor

FICHA TÉCNICA

Artista 

Título da Obra

Técnica / Linguagem

Dimensão

Ano Valor

IMPORTANTE
Faça um ficha técnica para cada obra proposta

Concordo com todos os termos do regulamento da X Feira de Gravuras da Chico Lisboa 2016 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 2016.

REGULAMENTO PARA A X FEIRA DE GRAVURAS DA CHICO LISBOA  2016



REGULAMENTO PARA A X FEIRA DE GRAVURAS DA CHICO LISBOA  2016

Recorte e cole a identificação nas obras  (se for possível) ou identifique as mesmas com esses 
dados, escrevendo de forma legível.

FICHA TÉCNICA

Artista 

Título da Obra

Técnica / Linguagem

Dimensão

Ano

FICHA TÉCNICA

Artista 

Título da Obra

Técnica / Linguagem

Dimensão

Ano

FICHA TÉCNICA

Artista 

Título da Obra

Técnica / Linguagem

Dimensão

Ano

FICHA TÉCNICA

Artista 

Título da Obra

Técnica / Linguagem

Dimensão

Ano


