IV EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA DO PROJETO FOTOGRAFIA TODO O TEMPO:
BOM FIM TODO O TEMPO 2018
A Associação Riograndense de Artes Plásticas Francisco Lisboa - Chico Lisboa, em comemoração
aos seus 80 anos, a ASALA - espaço de construção de imagem, e Cirkula - Editora, Livraria e Café, abrem
inscrições para a Caminhada Fotográfica e para a exposição BOM FIM TODO O TEMPO -que integra o
Projeto Fotografia Todo o Tempo, já em sua quarta edição, que se realizará na Cirkula - Editora, Livraria
e Café (Av. Osvaldo Aranha, 522. Bom Fim, Porto Alegre/RS).
O Bom Fim inicialmente chamado de Campo da Várzea, teve sua denominação alterada para
Campo do Bom Fim, em função da construção da Capela Senhor do Bom Fim, localizada junto ao futuro
prolongamento da rua Barros Cassal. A construção com início em 1867 e conclusão em 1872, foi o grande
marco do bairro, e a região foi se desenvolvendo e crescendo ao seu redor. Na década de 20, com a
chegada e formação das primeiras comunidades judaicas, o Bom Fim, ou Bomfa, como é carinhosamente
chamado, começa a traçar a sua identidade. Nos dias de hoje, apesar de toda diversidade de moradores,
o bairro permanece como símbolo da colonização judaica. Entre as sinagogas presentes, encontramos
uma das mais antigas do Brasil, a União Israelita de Porto Alegre, que completou o seu centenário em
2010.Frequentado por trabalhadores, intelectuais e integrantes de movimentos alternativos e
de contracultura, a atmosfera do bairro é efervescente e diversificada, e o Bar Ocidente, atuante desde
1980, é um dos seus expoentes com intensa agenda cultural e também não poderíamos deixar de falar
da Lancheria do Parque, ponto de encontro de boêmios, artistas e intelectuais da cidade. Nomes como
o do escritor Moacyr Scliar, que passou a sua infância no bairro, contribuíram muito para a divulgação
do bairro, que também já foi tema de filmes e documentários.
O Instituto de Educação General Flores da Cunha, o Hospital de Pronto Socorro, a Praça Dom
Sebastião, a Igreja Santa Teresinha ,fazem parte do Bairro Farroupilha, mas afetivamente pertencem ao
Bairro Bom Fim assim como o Parque Farroupilha, mais conhecido como Redenção. O parque é um dos
mais importantes da cidade e oferece aos sábados, a feira ecológica e aos domingos o Brique da
Redenção, tradicional ponto de encontro de rodas de chimarrão e com diversas banquinhas de
artesanato e antiguidades ao longo da Av. José Bonifácio. Também presente no parque, situa-se o
Auditório Araújo Viana, Patrimônio Histórico e Cultural de Porto Alegre, palco de shows, manifestações
políticas, assembleias e palestras, reaberto em 2012 em evento que reuniu artistas e músicos locais.
Com toda a riqueza histórica deste bairro, todos estão convidados para, no dia 20 de outubro de
2018,participarem da Caminhada Fotográfica O BOM FIM ATRAVÉS DA MOBGRAFIA* 2018, para
olharem e fotografarem o bairro Bom Fim.E também, conforme regulamento abaixo, a inscreverem-se
e participarem da Exposição BOM FIM TODO O TEMPO 2018.
*Mobgrafia (fotografias capturadas com smartphones)

REGULAMENTO
1. Inscrições na Caminhada Fotográfica O BOM FIM ATRAVÉS DA MOBGRAFIA 2018
Ocorreráno dia 20 de outubro de 2018 (sábado), a fim de olharem e fotografarem o bairro Bom Fim,
portador de tantos lugares e manifestações artístico-culturais. As inscrições deverão ocorrer através do
e-mailchicolisboa@chicolisboa.com.br, até 18 de outubro. A concentração será às 13h30min, na Cirkula
- Editora, Livraria e Café (Av. Osvaldo Aranha, 522. Bom Fim, Porto Alegre/RS), com saída prevista para
às 14h, e aproximadamente 3h de caminhada. O roteiro da caminhada e demais detalhes serão
informados aos inscritos por e-mail, no dia 19/10.
2. Inscrições na Exposição Fotográfica BOM FIM TODO O TEMPO 2018.
2.1As inscrições serão individuais, feitas mediante a entrega de até 03 fotografias, na sede da Associação
Riograndense de Artes Plásticas Francisco Lisboa, com a respectiva ficha de inscrição (anexo 1)e taxa de
R$ 25,00, a ser pago na secretaria da Chico Lisboa, Travessa Venezianos, 19 – Cidade Baixa, Porto
Alegre/RS, CEP 90.050-370,de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h, de 22 de outubro até a data de 05
de novembro de 2018.
2.2As fotografias deverão estar adequadas ao tema proposto, ou seja, imagens do bairro Bom Fim de
Porto Alegre. As imagens não precisam ser provenientes da Caminhada Fotográfica O BOM FIM
ATRAVÉS DA MOBGRAFIA 2018, e os autores poderão inscrever de uma a três ampliações fotográficas,
como segue abaixo:
a. cada fotografia deverá medir 20x30cm ou 30x20cm, impressas em papel fotográfico ou em papel
algodão, e coladas sobre papel cartão grosso, MDF de 3mm, ou passe-partout.
b. no verso de cada foto deverá constara ficha técnica(anexo 2), contendo: o nome do autor, título, ano,
endereço de onde foi obtida a imagem. Além de ter dois pedaços de 1cm cada, de fita dupla face de
silicone espessa, uma em cada ponta, na parte de trás e superior, para a fixação na parede (não colocar
ganchos e nem pedaços de fitas dupla face grandes);
c. o participante deverá ter cuidado especial com a qualidade técnica de cada foto, como: foco, cor
enquadramento;
d. Após o encerramento da exposição, será informado por e-mail a partir de que dia estarão disponíveis
para retirada, na sede da Associação Chico Lisboa, de segunda a sexta-feira, das 14 às 18h, exceto
feriados, durante 15 dias. Após o período informado passarão a fazer parte do acervo da Associação.
2.3 Todas as fotografias inscritas farão parte da exposição BOM FIM TODO O TEMPO 2018, na Cirkula Editora, Livraria e Café (Av. Osvaldo Aranha, 522. Bom Fim, Porto Alegre/RS). A abertura ocorrerá dia de
14 de novembro de 2018, às 19h. O período de visitação será até 03 de março de 2019, segundas e
terças-feiras, das 9h às 19h, quartas e sextas- feiras, das 9h às 20h30, e sábados das 15h às 21h.
2.4A forma de exposição e divulgação dos trabalhos ficará a critério da Associação Chico Lisboa, que se
reserva o direito de reproduzir tais trabalhos em todo e qualquer material institucional, sempre
colocando os devidos créditos do autor. Para isso o participante autoriza a Associação, a reproduzir sua
obra e utilizar a imagem, também junto a internet, jornais, mídia eletrônica e demais meios de

comunicação, público ou privado, antes durante e após as exposições. A presente autorização é
concedida a título gratuito.
2.5O regulamento e a ficha de inscrição, que deverá ser preenchida em todos seus itens e assinada,
estão disponíveis nos links: www.chicolisboa.com.br, facebook.com/associacaochicolisboa e no face
bock da @asalapoa
2.6Quaisquer dúvidas sobre o presente regulamento podem ser esclarecidas na Associação Chico Lisboa,
ou pelo telefone (51) 3224.6678 e chicolisboa@chicolisboa.com.br
2.7Ao efetuar a inscrição no edital de exposição BOM FIM TODO O TEMPO 2018, 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 da proposta e consequente
eliminação do respectivo participante, da exposição.
Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Diretoria da Associação Chico Lisboa.
Diretoria da Associação Chico Lisboa
Porto Alegre, outubro de 2018.

CRONOGRAMA
Inscrições para a caminhada: através do e-mail chicolisboa@chicolisboa.com.br, até 19 de outubro de 2018.
Caminhada Fotográfica: acontecerá no 20 de outubro, concentração às 13h30min, e saída às 14h, do Cirkula,
endereço: Av. Osvaldo Aranha, 522. Bom Fim, Porto Alegre/RS. Em caso de chuva, será transferido e informado a
nova data.
Inscrições para a exposição Bom Fim Todo o Tempo 2018, conforme o regulamento, até 05 novembro de 2018,
na sede da Chico Lisboa, de segunda a sexta, das 14h às 18h.
Abertura da exposição: 14 de novembro de 2018, às 19h, na Cirkula, Av. Osvaldo Aranha, 522. Bom Fim, Porto
Alegre/RS. visitação até 03 de março de 2019, segunda e terças-feiras, das 9h às 19h, quartas e sextas-feiras, das
9h às 20h30min, e sábados das 15h às 21h.

ANEXO 1
FICHA DE INSCRIÇÃO

EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA
BOM FIM TODO O TEMPO 2018

FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome completo ..........................................................................................................
Nome artístico: ...........................................................................................................
Endereço ....................................................................................................................
CEP .................................... Cidade ......................................... Estado..................
E-mail...........................................................................................................................
Site/ blog/outros ..........................................................................................................
.....................................................................................................................................
Fone ( ) ......................................... Celular ( ) ..........................
Observações: ........................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Concordo com os termos deste regulamento.

_________________________________________
Assinatura

Porto Alegre, ........... de ..................................de 2018.

ANEXO 2
ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DAS FOTOGRAFIAS
Para colar no verso de cada fotografia do participante, modelo a seguir:
Autor:
Título:
Ano:
Local (logradouro):
Próximo ao número:
Autor:
Título:
Ano:
Local (logradouro):
Próximo ao número:
Autor:
Título:
Ano:
Local (logradouro):
Próximo ao número:

