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VII SALAO DE CERAMICA 

DO RIO GRANDE DO SUL
REGULAMENTO

CAPITULO I 
DOSALÃO

Art. 1" — O VII Salão de Cerâmica do Rio Grande do Sul, promovido pela Secretaria da Educação e Cultura, Subsecre
tária de Cultura e Museu de Arte do Rio Grande do Sul, contando com a colaboração da Associação dos Ceramistas do 
Rio Grande do Sul, reunirá obras de ceramistas de todo o Brasil, com a finalidade de documentar e incentivar a arte cerâ
mica.
Art. 2? — O VII Salão de Cerâmica do Rio Grande do Sul permanecerá aberto ao público do dia 02.10.86 ao dia 
26.10.86 na sede do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, sito à Praça da Alfândega s/n — 90.010, Porto Alegre/RS. 
Art. 3? — A Comissão Organizadora do VII Salão de Cerâmica do Rio Grande do Sul será composta por funcionários 
do MARGS e representantes da ACERGS.

CAPÍTULO II 
DAS CATEGORIAS

Art. 4" — O Salão será composto por quatro (4) categorias:
1? Categoria — Cerâmica funcional: corresponde a peças utilitárias (potes, vasos, pratos, etc.) feitas a mão, no torno ou 
em molde.
2.a Categoria — Painel e mural: corresponde a peças elaboradas num plano, desenvolvidas de maneira escultórica ou pic
tórica.
3? Categoria — Proposta: corresponde ao trabalho de caráter inovador, introduzindo questionamentos de ordem 
estético-filosófica, representado por uma peça cerâmica ou ainda pela montagem de um ambiente.
4? Categoria — Escultura: corresponde a formas cerâmicas figurativas ou abstratas, que não se atêm a fins utilitários.
§ Único — Poderão participar do Salão, como ceramistas convidados, os componentes do Júri.

CAPÍTULO III 
DAS INSCRIÇÕES

Art. 5? — As inscrições para o Salão de Cerâmica estarão abertas no período de 12 a 22 de agosto de 1986.
§ Único — As Fichas de Inscrição e o Regulamento do Salão poderão ser retirados no Núcleo de Comunicação do Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul, a partir do dia 1 P.7.86, de terças a sextas-feiras, no horário das 10 às 17 horas.
Art. 6P — Os ceramistas poderão inscrever-se em mais de uma categoria.
§ Único — Será cobrada uma taxa de inscrição no valor de Cz$ 80,00. A importância arrecadada destina-se ao custeio 
das despesas decorrentes da montagem do Salão.
Art. 7P — O participante deverá inscrever-se com o mínimo de três (3) trabalhos computadas todas as categorias e, no 
máximo, três (3) em cada categoria.
Art. 8" — No ato de entrega das obras, o recibo do ceramista (contido na Ficha de Inscrição) será devolvido, após devi
damente numerado, datado e rubricado por funcionário responsável pela recepção dos trabalhos. Para os não residentes 
em Porto Alegre será remetido via postal.
§ Único — As etiquetas existentes na parte inferior da Ficha de Inscrição deverão ser preenchidas, destacadas e coladas 
no verso das obras inscritas.
Art. 9? — Somente serão aceitas obras inéditas em perfeitas condições de serem expostas.
§ IP — A Comissão Organizadora se reserva o direito de não expor trabalhos cujas dimensões ou características de mon
tagem não se adaptem ao espaço físico disponível para o Salão. O limite máximo de dimensões para os painéis ou maque- 
tes de murais é de lm x lm.
§ 2? — Propostas a partir de lm2 devem apresentar projeto a fim de que possa ser avaliada sua viabilidade.
Art. 10 — Somente serão aceitas obras cujo processo de realização seja dominantemente cerâmico.
§ IP — Não serão aceitos pátina fria, peça crua, trabalhos industrializados.
§ 2? — Os materiais que não sejam cerâmicos só poderão ser utilizados em função de complemento.
Art. 11 — As peças expostas poderão estar à venda através da Associação dos Amigos do Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul, desde que o candidato a autorize na Ficha de Inscrição.
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§ Único — Na comercialização das peças, será destinada à Associação dos Amigos do Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul a taxa de 15% do valor da obra.
Art. 12 — No verso da Ficha de Inscrição deverá constar uma descrição do processo de trabalho das obras apresentadas 
(no máximo dez linhas).
Art. 13 — A data de encerramento da inscrição determina o prazo final de entrega das obras na banca de inscrição, pelo 
ceramista ou portador.
§ 1? — Será aceita esta data como último prazo de entrega de obras por transportadora.
§ 2? — Compete ao ceramista verificar o prazo que a transportadora necessita para entregar a sua obra no tempo devido. 
A organização não aceitará obras cuja entrega for posterior à data de encerramento da inscrição.
Art. 14 — Os ceramistas deverão enviar seus trabalhos com frete pago, sendo que os mesmos serão devolvidos com frete 
a pagar.
§ 1? — A Comissão se isenta de danos ocorridos durante o transporte de ida e volta.
§ 2? — O artista deverá indicar na Ficha de Inscrição a transportadora que fará o transporte de retorno.
Art. 15 — As obras não selecionadas poderão ser retiradas logo após a divulgação do julgamento feito pela Comissão 
Julgadora. As obras selecionadas deverão ser retiradas somente após o encerramento do Salão, durante o período de 
trinta (30) dias.
§ Único — O Museu se reserva o direito de dispor das peças não retiradas dentro de trinta (30) dias.
Art. 16 — Todos os esforços serão envidados para proteger as obras inscritas, embora os promotores do Salão não se res
ponsabilizem por quaisquer danos que possam ocorrer aos referidos trabalhos.
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Inscrições: 12.8.86 a 22.8.86
Local: MARGS - Praça da Alfândega s/n - 90.010 - Porto Alegre-RS
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cmx cmCAPÍTULO IV
DA SELEÇÃO E PREMI AÇÃO

Art. 17 — A comissão julgadora ficará assim constituída:
— um jurado indicado pela ACERGS;
— um jurado do RS indicado pela Direção do MARGS:
— um jurado do RS eleito pelos participantes do Salão;
— dois jurados de outros estados da Federação, convidados pelo MARGS.

§ l? —Qualquer decisão caberá ao Presidente do Júri, indicado por seus pares.
§ 2? —Não poderão fazer parte da Comissão Julgadora ceramistas inscritos no Salão.
§3P—Fica reservado ao ceramista o direito de não concorrer aos prêmios. ^
§ 4? _o ceramista se submete ao valor da premiação, ficando entendido tratar-se de Prêmios Aquisição.
Art. 18 — Só ficarão isentos de seleção os ceramistas convidados pelos promotores do Salão.
Art. 19 — O VII Salão de Cerâmica conferirá 4 prêmios, um para o primeiro lugar de cada uma das 4 categorias.
Art. 20—Cada prêmio atribuído (Prêmio Aquisição) terá o valor de Cz$ 1.500,00. .
§ i? — Os primeiros, segundos e terceiros lugares de cada categoria receberão certificados. Os demais selecionados 
berão comprovantes de participação.
§ 2? — O Júri se reserva o direito de conferir menções honrosas.
§ 3?_Ao Júri cabe o direito de não premiar categorias onde não houverem obras à altura, ou de extornar para outra ca
tegoria o prêmio.
§4p_ Ao Júri cabe o direito de transferir as obras de uma categoria para outra. _ . .
Art. 21 — A Comissão Julgadora deverá lavrar ata circunstanciada dos trabalhos de seleção e premiação, nela inserindo 
uma apreciação global sobre os certames e os critérios de julgamento adotados, texto este a ser transcrito no catálogo da 
Mostra.
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Em caso afirmativo, qual a Transportadora?
As obras estarão à venda? □ sim

□ nãorece-

□ sim
□ não

As obras deverão ser remetidas ao artista?

Assinatura do artista

Para Membro do Júri voto em

CAPÍTULO V
DA MONTAGEM DO SALÃO

Art. 22 — A montagem do Salão ficará a cargo da Comissão Organizadora.
§ Único — A Comissão Organizadora do Salão se reserva o direito de determinar a disposição das peças no espaço físico 
disponível, respeitando indicações específicas das obras quanto a sua organização.

VII SALÃO DE CERÂMICA DO RIO GRANDE DO SUL — COMPROVANTE DO ARTISTA

InscriçãoNome do Artista N?
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 23 — Durante os trabalhos de seleção, premiação e montagem do VII Salão de Cerâmica do Rio Grande do Sul so
mente poderão entrar no recinto pessoas credenciadas pela Comissão Organizadora.
Art. 24 — A Comissão Organizadora não aceitará a inscrição cuja ficha for mal preenchida, ilegível ou incompleta. _
Art. 25 — A entrega de trabalhos acompanhados de Ficha de Inscrição implica, por parte do ceramista, na aceitação do
presente Regulamento. .
Art. 26 — Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Direção do MARGS e pela Direção da ACERGS.

Recebidos portrabalhosInscreveu
Funcionário do MARGS
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CRONOGRAMA:
fcj Autor:|~ü] Autor:fÃj Autor:

Fichas: a partir de 1 ?.7.86
Inscrições: 12.8.86 a 22.8.86
Trabalhos da Comissão Julgadora: 23/8 e 24/8
Divulgação dos resultados de seleção e premiação: 27/8
Abertura do Salão: 02.10.86
Encerramento do Salão: 26.10.86
Devolução dos trabalhos não selecionados: 28/8 a 26/9
Devolução dos trabalhos selecionados: 28/10 a 28/11
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DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO DAS OBRAS APRESENTADAS:

ANEXAR A FICHA DE INSCRIÇÃO O CURRÍCULO DO ARTISTA.
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DESTACAR E COLAR ESTAS ETIQUETAS NOS TRABALHOS INSCRITOS.


