REGULAMENTO DA II CONVOCATÓRIA DE ARTE
TEMA: “MARCANDO A ARTE”
REGULAMENTO
1. A convocatória contempla modalidades de arte bidimensionais.
2. O autor pode enviar até 03 (três) trabalhos, identificando a modalidade/técnica de cada um, na ficha de
inscrição. Todos os trabalhos serão objeto de exposição.
3. Identificar discretamente (a lápis, porém de forma legível) no verso de cada trabalho, a ordem dos
mesmos, conforme a ordem informada na ficha de inscrição, assim como o lado correto de apresentação
do cada trabalho.
4. Os trabalhos deverão ser apresentados nas dimensões de 20 cm x 5 cm, em papel fotográfico ou outro
papel com gramatura mínima de 180g, bidimensional, sem moldura ou suporte, sendo que o autor deverá
observar que os trabalhos serão expostos com a dimensão maior na vertical.
5. O período de envio dos trabalhos com as fichas solicitadas, será de 20 de outubro a 14 de novembro de
2008, para o Atelier de Arte Plano B, na Avenida Farrapos, 146/133 - 13º andar, CEP 90220-000, Bairro
Centro - Porto Alegre/ RS. Serão aceitos apenas os trabalhos enviados dentro do período indicado, com
data de postagem até 14 de novembro de 2008.
6. O regulamento está disponível no site do Atelier de Arte Plano B: www.atelierplanob.com.br. A ficha de
inscrição deverá ser preenchida, em todos seus itens, e assinada.
7. Enviar junto, seu currículo resumido e impresso, com até uma lauda, em fonte 12, espaçamento entre
linhas1,5 contendo os seguintes dados:
•

Nome para divulgação;

•

Cidade e ano de nascimento;

•

Endereço, telefone, e-mail e site, blog,...;

•

Formação e principais atividades culturais;

•

Principais exposições individuais e/ou coletivas, obras em acervos, obras públicas,
publicações e prêmios, se houver;

8. Será cobrada uma taxa de inscrição no valor de R$ 10,00, que deverá ser enviada junto com o material de
inscrição ou comprovante de depósito na conta 35.025360.0-8 agência 0065 banco Banrisul 041. Será
confirmado o recebimento do material de inscrição e da taxa através do e-mail do inscrito.
9. A forma de exposição e publicação dos trabalhos ficará à critério do Atelier de Arte Plano B, que se
reserva o direito de reproduzir tais trabalhos, em seu material institucional, preservando os créditos do
autor.
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10. A exposição será realizada no Atelier de Arte Plano B, durante o período de 24 de novembro a 19 de
dezembro de 2008. Será emitido um certificado de participação para cada participante.
11. Os autores que optarem por receberem seus trabalhos de volta deverão enviar com o material de
inscrição, envelope apropriado, previamente identificado e paga a taxa de postagem relativo ao peso, à
empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT. Caso não enviem, os trabalhos passarão a fazer parte
do acervo do Atelier de Arte Plano B.
12. Ao efetuar a inscrição nessa convocatória o participante aceitará todas as disposições deste regulamento.
O não cumprimento de quaisquer das regras deste regulamento poderá causar, a critério de seus
organizadores, a não participação dos trabalhos e, consequentemente, do respectivo participante.

CRONOGRAMA
Quando: de 20 de outubro a 19 de dezembro de 2008.
Inscrição: de 20 de outubro a 14 de novembro de 2008.
Exposição: de 24 de novembro a 19 de dezembro DE 2008.
Onde: no Atelier de Arte Plano B
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FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome completo: __________________________________________________________
Nome para divulgação: ____________________________________________________
Profissão/ atividade: ______________________________________________________
Endereço: _______________________________________________________________
Telefone (

) _____________________ Celular (

) __________________________

E-mail: __________________________________________________________________

ANEXAR CURRÍCULO RESUMIDO, CONFORME O REGULAMENTO.

Li e concordo com os termos do Regulamento da
II CONVOCATÓRIA DE ARTE DO ATELIER PLANO B.

Local e data: _______________________________________________
Assinatura:_________________________________________________
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IDENTIFICAÇÃO DOS TRABALHOS

Ficha técnica I
Nome artístico: _______________________________________
Título: _______________________________________________
Técnica: _____________________________________________
Material utilizado: _____________________________________
Ano: ________________________________________________

Ficha técnica II
Nome artístico: _______________________________________
Título: _______________________________________________
Técnica: _____________________________________________
Material utilizado: _____________________________________
Ano: ________________________________________________

Ficha técnica III
Nome artístico: _______________________________________
Título: _______________________________________________
Técnica: _____________________________________________
Material utilizado: _____________________________________
Ano: ________________________________________________
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