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Colar Foto 
(Io ângulo)

REGULAMENTOFICHA DE INSCRIÇÃO
O XII Salão de Cerâmica do Rio Grande do 

Sul, se realizará no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, 
no período de 29 de outubro a 24 de novembro de 
1996. É organizado pela ACERGS com o apoio do IAVI 
e do MARGS e tem por finalidade, mostrar e divulgar 
num espaço oficial, a produção atual em Cerâmica.

Podem participar artistas plásticos de todo 
território nacional com trabalhos inéditos produzidos a 
partir de 1995 e que não tenham sido premiados.

Nome:.....
Endereço:
Fone/Fax:.
Cidade:...

Cep:
Estado:.... .—

Nominata dos participantes:
(no caso de inscrição de grupo)
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I Do Inscrição:
A inscrição é gratuita e se efetuará no Museu de 

Arte do Rio Grande do Sul (Praça da Alfândega, s/n° - CEP 
90010-150), no período estipulado pelo crpnograma, com a 
entrega da Ficha de Inscrição devidamente preenchida e 
acompanhada de fotos dos trabalhos. As fotos deverão ser 
coloridas, na dimensão de lOcm x 15cm, reproduzindo, no 
mínimo em dois ângulos, cada um dos trabalhos inscritos.

Cada artista poderá inscrever, individualmente ou 
em grupo, até 03 (três) trabalhos ou 01 (uma) instalação (de no 
máximo 9m? de base x 3m de altura).

A inscrição de instalação deve .vir acompanhada
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Colar Foto 
(2o ângulo)

Estou de acordo com o regulamento do 
XII SALÃO DE CERÂMICA DO RIO GRANDE DO SUL.

de Memorial Descritivo.
! No caso de inscrições de grupos, deve constar 

nominata dos participantes, bem como estar indicado o 
representante responsável pela participação do grupo.

As inscrições remetidas pelo correio deverão vir 
registradas, com aviso de recebimento, e deve incluir um 
envelope sobrescrito e selado para devolução posterior do 
material. Não serãç aceitas inscrições enviadas pelo correio em 
que o carimpo da ECT indique postagem posterior à data limite.

Em...../...../ 1996.

assinatura do artista

Título da Obra:(espaço destinado às Comissões - não preencher)

Autor: Da Seleção:
A seleção será feita pela Comissão de Seleção e 

Premiação (composta por membros designados pela Comissão 
Organizadora do salão), que examinará as obras através das 
fotos anexadas à Ficha de Inscrição, e decidirá qual(is) será(ão) 
selecionada(s) do conjunto de até 03 (três) trabalhos enviados,
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Técnica:

iDimensão:
Valor:.........
Fotóarafo:.
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MEMORIAL DESCRITIVOcabendo o mesmo para as instalações. Para julgar, selecionar e 
premiar, a Comissão de Seleção e Premiação se valerá de 
critérios que estarão disponíveis ao conhecimento de todos os 
participantes por acasião da divulgação dos selecionados.

(para inscrições de Instalações)

Do envio dos trabalhos selecionados:
Os selecionados serão devidamente comunicados 

pela Comissão Organizadora e deverão enviar os trabalhos 
retratados, devidamente identificados e em condições de serem 
expostos, no período citado no cronograma.

Cabe ao artista, a responsabilidade do transporte e 
embalagem dos trabalhos, bem como a opção por seguro 
próprio. Fica a Comissã o Organizadora, isenta de qualquer 
envolvimento e responsabilidade em caso de acidentes, ou do 
fato dos trabalhos enviados por qualquer outro meio que não a 
entrega direta, chegarem fora do prazo estipulado pelo 
cronograma.
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Da Premiação
Será concedido os seguintes prêmios:
Io lugar - Prêmio ACERGS: RS 1.000 (um mil reais),e 

espaço para exposição individual no MARGS em 1997.
2o lugar - Forno de alta temperatura (1310°), dim. 

1 7x1 7x1 7cm, com controle automático.
3o lugar - Prêmio PASCOAL-Massas Cerâmicas: R$

400 (quatrocentos reais).
4o lugar - Kit com 36 frascos de esmaltes variados e 

bolsa com pincéis e ferramentas.
5o lugar - Estojo de ferramentas da SELMO- 

Ferramentas Artesanais.
A premiação será divulgada e efetivada por 

ocasião da inauguração do salão.

Do Montagem do Salão
Os trabalhos e instalações selecionadas serão 

devidamente organizadas pela Comissão Organizadora do 
salão sob curadoria própria.

Do Devolução dos Materiais e Trabalhos:
Os trabalhos enviados pelos selecionados, estarão a 

disposição dos artistas após o término do salão, segundo 
cronograma abaixo.

Das Disposições Finais:
A inscrição dos trabalhos implica na aceitação 

integral deste regulamento.
Aos membros da Comissão Organizadora e da 

Comissão de Seleção e Premiação é vedada a participação no 
salão.

Os casos omissos serão resolvidos pelas Comissão 
Organizadora e pelo Comissão de Seleção e Premiação.

Cronograma:
Período de Inscrição: de 02 a 12 de setembro

das 9h às 12h e das 14h às 18h 
no MARGS

Divulgação dos selecionados: 18 de setembro. 
Período de entrega dos trabalhos selecionados 

para exposição: até 15 de outubro
Coquetel de Abertura: 29 de Outubro, às 19 horas 
Período de visitação: até 24 de novembro.. 
Devolução dos trabalhos: de 26 a 30 de novembro.



>I SECRETARIA DA CULTURA

RíO GRANDE DO SUL
ESTADO DE TODOS

fsJ PASCOAL SE LM O
BRASKILNS Massas Cerâmicas Ferramentas Artesanais

XII SALÃO DE CERÂMICA DO RIO GRANDE DO SUL 

Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Praça da Alfândega, s/n°

Cep 90010-150 - Porto Alegre/RS


