EDITAL ARTE NA JANELA - À FLOR DA PELE
A Associação Riograndense de Artes Plásticas Francisco Lisboa identificada com o atual
momento que vivemos e diante do cenário de isolamento social provocado pela
pandemia apresenta o regulamento para PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ARTÍSTICA
NA EXPOSIÇÃO VIRTUAL “EDITAL ARTE NA JANELA - À FLOR DA PELE”.
•

OBJETIVO

Com os propósitos de apoiar os artistas e de reforçar seus laços, além de estimular e de
divulgar a produção artística dando visibilidade ao que emerge neste momento nas
formas compartilhada e virtual, a Associação Chico Lisboa conta com sua participação.

•

A ESCOLHA DO TEMA / A PROPOSTA

A escolha relativa à arte ser na janela é justificada pela representatividade que ela está
tendo neste momento, enquanto conexão de mundo e diante do isolamento social. A
janela é nosso contato com o que existe lá fora; ela é o limiar que nos separa, tanto da
possibilidade de adoecimento, já que os sentimentos que emergiram do cenário
epidêmico geraram emoções que estão à flor da pele, quanto da vida como
conhecíamos antes da pandemia.
Assim, tal qual uma ponte entre o dentro e o fora, A PROPOSTA DESTE EDITAL DIANTE
ESSA TEMÁTICA é criarmos nossa obra de arte deixando-a ser fotografada na janela, de
dentro do nosso espaço seguro - nossa casa - para a relacionar com o que estamos
percebendo fora dela.

REGULAMENTO
DA PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO
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1. As inscrições são gratuitas, abertas a pessoas físicas maiores de 18 anos, sócios ou
não da Associação Riograndense de Artes Plásticas Francisco Lisboa;
2. As inscrições serão realizadas mediante o envio de email contendo a ficha de
inscrição ao final deste edital especificada e devidamente preenchida,
acompanhada da foto da obra em boa resolução, anexada, encaminhadas para o
seguinte endereço eletrônico: artenajanela2020@gmail.com
3. A Exposição Virtual será realizada no Site da Chico Lisboa. O regulamento e a
ficha de inscrição, que deverá ser preenchida em todos seus itens, estão
disponíveis no site: www.chicolisboa.com.br da Associação Chico Lisboa.
4. O formato expositivo e a divulgação dos trabalhos ficarão 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
isto o participante autoriza a Associação Chico Lisboa a reproduzir sua obra e utilizar
a imagem, também para fins comerciais, junto à 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;
5. Cada artista ou coletivo poderá inscrever UMA obra;
6. Para propostas de coletivos, deverá constar na ficha virtual de inscrição a
indicação de um responsável para qualquer fim de direito;
7. As obras inscritas deverão ser fotografadas pendentes na janela, de dentro para
fora de casa, observando a interferência que a paisagem pode ou não causar;
8. As obras inscritas deverão ser recentes e inéditas, produzidas a partir de fevereiro
de 2020;
9. Técnica livre;
10. Materiais: têxtil, plástico, lona ou qualquer outro que possa ficar pendente em
algum suporte como varal;
11. Período de inscrições e envio das fotos: de 27 de maio até de 08 de agosto;
12. As fotos serão publicadas no álbum ARTE NA JANELA - À FLOR DA PELE no site,
no Facebook e Instagram da Associação Chico Lisboa;
13. No dia 09 de Agosto, aniversário da Associação, será feito o lançamento do
álbum completo.

OBSERVAÇÃO: EDITAL ARTE NA JANELA - À FLOR DA PELE
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Após o término oficial do isolamento social a Associação Chico Lisboa fará a
reabertura das suas atividades. A diretoria vigente avaliará a possibilidade ou não de
ser realizado um Evento de abertura da Exposição presencial de todos os trabalhos
apresentados neste edital.
OBSERVAÇÕES FINAIS
A inscrição no presente edital 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.
Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos por Comissão da Diretoria
da Associação Chico Lisboa. Quaisquer dúvidas sobre o presente regulamento podem
ser esclarecidas pelo e-mail: chicolisboa@chicolisboa.com.br

FICHA DE INSCRIÇÃO: Preencher a ficha de inscrição abaixo e enviar juntamente com
a foto da obra para o email: artenajanela2020@gmail.com

Associação Riograndense de Artes Plásticas Francisco Lisboa
Travessa Venezianos, 19 – Cidade Baixa
Cep: 90050 370 / Porto Alegre / RS / Brasil
Fone: +55 (51) 3224 6678
Site: http://chicolisboa.com.br/
Facebook: https://www.facebook.com/associacaochicolisboa
Instagram: https://www.instagram.com/chicolisboaarte/
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FICHA DE INSCRIÇÃO
Data:
Nome completo:
Nome artístico:
Endereço:
CEP - Cidade Fone residencial ( ) xx xx xx xx Celular (x ) xxxxxxxxxxx
Email:
Facebook:

Instagram:

Blog ou site:
Título da obra:
Dimensões:
Linguagem a ser utilizada:
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