
CONVOCATÓRIA VENEZIANA
1ª Feira de Artes da Chico Lisboa

A Associação Rio-Grandense de Artes Plásticas Francisco Lisboa promove sua 1ª 
Feira de Artes, intitulada “Veneziana”. No dia de sua abertura, dia 6 de outubro, das 
14h às 20h, será realizado um grande encontro de artistas do nosso Estado na 
Travessa dos Venezianos que estará fechada para diversas atividades concomitantes 
como a Feira de Artes, muita música, performances, espaços de alimentação, 
apresentações de malabarismo, dentre outras.  

Quem pode participar

As inscrições serão abertas a pessoas físicas, maiores de 18 anos, podendo participar 
artistas residentes no Estado do Rio Grande do Sul/Brasil, sócios ou não da Chico 
Lisboa. 

Período de inscrições: de 6 a 14 de setembro de 2018. 

Onde: na Sede da Associação Chico Lisboa, n.19. Cidade Baixa, Porto Alegre/RS.

Requisitos

Os artistas interessados deverão inscrever-se entregando junto à ficha de inscrição 
(impressa, preenchida e assinada) cinco fotos (no mínimo) de trabalhos que serão 
expostos e comercializados (com os respectivos dados técnicos), além de um breve 
currículo de apresentação.

Taxa de inscrição

Para sócios (com anuidade em dia): R$ 25,00 e para não sócios: R$ 100,00.
A destacar que a receita das vendas das obras será integralmente do artista.

Seleção

Os trabalhos serão analisados e selecionados no dia 17 de setembro por uma 
Comissão de Seleção que será soberana em suas decisões e será composta dos 
seguintes integrantes: Lisiane Rabello, Vera Carlotto e Ben Berardi. Sem número pré-
definido de trabalhos a serem selecionados, fica definido que não caberão recursos 
das decisões.  A divulgação do resultado da seleção ocorrerá até o dia 24 de 
setembro. Os selecionados serão informados por e-mail.

Regulamento

1. A Feira contemplará todas as linguagens de arte como: gravura, fotografia, 
cerâmica, escultura, arte têxtil, papel machê, dentre outras.
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2. Os espaços reservados para os artistas estarão demarcados na Travessa, além de 
numerados, com as medidas de 1,5m x 1,5m, cada. Ficará ao encargo do artista 
providenciar estrutura e equipamentos especiais para apresentação de seus trabalhos. 

3. Após a divulgação dos trabalhos selecionados, cada artista escolherá o seu espaço na 
rua, por ordem de chegada.

4. Os artistas deverão chegar às 13 horas para montar seu espaço. Na hipótese de não 
comparecer até uma hora antes da abertura do evento, seu espaço será concedido a 
outro inscrito ou destinado à suplência. Em caso de chuva o evento será transferido.

5. A presença de um integrante da Comissão de Organização da Feira será constante 
durante todo o evento. Cada espaço a ser ocupado deverá ter a indicação de uma 
pessoa que ficará responsável no período integral de duração da Feira. Os expositores 
receberão identificação e poderão utilizar as dependências da Associação (como 
banheiro e cozinha).

6. Não será permitido fixar obras e demais materiais nas paredes dos casarios, sob pena 
de o artista expositor arcar com as despesas decorrentes. E, ao final da Feira, cada 
responsável pelo espaço deverá deixá-lo limpo e carregar consigo todos os seus 
resíduos.

7. A inscrição no processo implica conhecimento e a tácita aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste Regulamento, em relação às quais não poderá alegar 
desconhecimento, aceitando integralmente as condições de participação.

8. A forma de exposição e de divulgação das obras ficará a critério da organização do 
evento, 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 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.

9. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Comissão de Seleção e/ou 
pela Comissão Organizadora. Quaisquer dúvidas sobre o presente regulamento podem 
ser esclarecidas pelo e-mail chicolisboa@chicolisboa.com.br

                                                                             
Comissão de Organização - Diretoria da Associação Chico Lisboa

Porto Alegre, 10 de agosto de 2018



VENEZIANA - 1ª Feira de Artes da Chico Lisboa - FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome artístico: _________________________________________________________ 
Nome:_________________________________________________________________
Endereço completo: _____________________________________________________
Cidade: _______________________________________________________________
Estado: _______________________________________________________________
CEP: __________________________________________________________________
Fones: ________________________________________________________________
E-mail:________________________________________________________________
Facebok/site:___________________________________________________________

Apresentação do trabalho 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Relação das obras (título/técnica/dimensões/ano)

Breve currículo (em formato de texto, até 1000 caracteres com espaços)

Concordo com o Regulamento da VENEZIANA - 1ª Feira de Artes da Chico Lisboa                                                                       
Porto Alegre, ___ de__________________de 2018.

                                                                                                                      
____________________________________           

 Assinatura

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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