VII Mostra de Arte em
Pequenos Formatos
2019
C H I CO L I S B OA 80 A N O S CO M A RT E

A Associação Riograndense de Artes
Plásticas Francisco Lisboa dando
continuidade ao Projeto Arte em
Pequenos Formatos apresenta a
chamada para a VII MOSTRA DE
ARTE EM PEQUENOS FORMATOS 2019 CHICO LISBOA 80 ANOS COM ARTE.

O objetivo é instigar os artistas sócios
em suas criações sobre a arte em
dimensões reduzidas e, considerando
as comemorações alusivas aos 80
anos da Chico Lisboa, possibilitará
homenageá-la!

Inscrição até 15.03.2019
Previsão de
Abertura: 26.03.2019
Encerramento: 03.05.2019

REGULAMENTO
1. Este regulamento contempla a modalidade de arte tridimensional e tem inscrições abertas a sócios.
Após conferência e aprovação do material de inscrição e do trabalho, esse poderá integrar as exposições.
2. O trabalho deverá ser individual e ser um objeto de parede com linguagem contemporânea na forma
de expressão bi ou tridimensional e dentro do tema proposto. No seu verso deverá ser fixado um
pequeno selo adesivo de identificação impresso, contendo ficha técnica e a orientação correta de
exposição do objeto.
3. O objeto de parede poderá ser realizado sobre qualquer suporte (base onde deverá ser feito o trabalho). Esse poderá ser comprado pronto ou ser produzido manualmente, ser reciclado, de material
acrílico, plástico rígido, vidro, dentre outras possibilidades. O formato pode ser variado: quadrado,
redondo, oval, retangular, etc. A tampa do suporte pode ser preservada, e que se mantenha bem presa
ao objeto. Quanto ao tamanho total do objeto de parede, devem-se respeitar as seguintes dimensões:
ter ATÉ 5cm (prof) x 10cm (alt) x 10cm x (larg), ou seja: esse deve ser seu tamanho total limite, não
sendo permitidos elementos que excedam essa medida. Destaca-se que ela pode ser menor, mas não
maior, ou ainda ter exatamente esse tamanho. Como serão expostos na parede, deverão ter furo ou
gancho bem preso (soldado), no lado de trás do suporte. Todos os elementos que comporão o trabalho
devem estar bem fixados.
4. O prazo de entrega do trabalho e do material de inscrição (ficha de inscrição e cópia do pagamento
da anuidade), será até 15 março de 2019, para o seguinte endereço: Associação Chico Lisboa, Travessa
Venezianos, 19, Cidade Baixa, Porto Alegre/RS, CEP 90.050-370, de segunda a sexta-feira, das 14h às
18h, exceto feriados e recesso de 04/02 a 05/03 de 2019.
5. Não há taxa inscrição e os associados devem estar em dia com a tesouraria.
6. As obras não estarão à venda e ao final das exposições passarão a integrar o acervo da Associação.
7. 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.
8. A exposição está com previsão de inauguração na Associação Chico Lisboa, no mês de março de 2019.
Posteriormente, ela poderá itinerar por outros espaços expositivos. Não haverá devolução dos trabalhos. Os trabalhos que por ventura se desmontarem, descolarem, soltarem partes e ganchos, serão
excluídos da participação.

Associação Chico Lisboa
Travessa Venezianos, 19 - Cidade Baixa
Porto Alegre/RS - Brasil, CEP 90050-370
Horário de funcionamento
de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h,
exceto feriados.
Contatos
51 3224.6678
chicolisboa@chicolisboa.com.br
www.chicolisboa.com.br
www.facebook.com/associacaochicolisboa
twitter: @chicolisboaarte
instagram: @chicolisboaarte

9. 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.
10. O regulamento e a ficha de inscrição que deverá ser preenchida em todos seus itens e assinada, estão disponíveis no Site 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
11. Ao efetuar a inscrição o participante aceita todas as disposições deste regulamento. O não cumprimento de qualquer item do regulamento poderá gerar a não participação na exposição.
12. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela diretoria da Associação Chico Lisboa.
Suporte com furo ou gancho no fundo
(para o trabalho ser pendurado na parede)

FICHA TÉCNICA
Artista

até 10 cm alt

Título da Obra
Linguagem

até 5 cm prof
até 10 cm larg

Ano
E-mail
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INSCRIÇÃO
Nome Artístico:
Nome Completo:
Endereço completo (logradouro, cidade, estado, CEP):

Telefones (fixo, celular e operadora):
E-mail/blog/site

FICHA TÉCNICA
Artista:

Assinatura:

Título da obra e ano:
Dimensões (alt x larg x prof, em cm):
E-mail e telefone:

Concordo com os termos deste regulamento da VII Mostra de Arte em Pequenos Formatos - CHICO LISBOA 80 ANOS COM ARTE.
Porto Alegre,

de

  

Assinatura

de 2019.

