


XIV SALÃO DE CERÂMICA DO RS
Regulamento

O XIV Salão de Cerâmica do RS, promovido pela Associação dos 
Ceramistas do RS, com apoio do Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Ado Malagoli, realizar-se-á de 5 de dezembro de 2000 a 7 de janeiro de 
2001, nas Salas Ângelo Guido e Pedro Weingártner do MARGS. O Salão 
destina-se a incentivar e divulgar a arte cerâmica da atualidade.

Comissão Organizadora e Comissão Julgadora
A Comissão Organizadora do XIV Salão de Cerâmica será composta 

por membros da ACERGS e do MARGS.
A Comissão Julgadora será composta por 5 membros, indicados pela 

Comissão Organizadora.

Inscrição
Podem inscrever-se artistas brasileiros e estrangeiros. É vedada a 

inscrição aos membros das Comissões Organizadora e Julgadora.
As inscrições podem ser feitas pessoalmente no MARGS, entre 3 e 20 

de outubro de 2000, no horário das 10 às 1 7h, ou por correio. Neste 
caso, a data limite para postagem também é de 20 de outubro de 2000, 
e deve ser efetuada em correspondência registrada, com aviso de 
recebimento.

Não serão aceitas obras para inscrição. Os participantes devem 
enviar um portfólio em tamanho A4, contendo os seguintes documentos:

- Curriculum artístico atualizado, incluindo endereço e telefone para
contato;

- Fotos 10x15 cm, coloridas, de 3 trabalhos inéditos. Cada obra 
inscrita poderá ocupar uma área de no máximo 1 rn, e deve ser 
fotografada de pelo menos dois ângulos diferentes. Cada fotografia deve 
ser identificada no verso com o nome do artista, título da obra, técnica 
utilizada, dimensões e data de execução. As fotos devem ter boa 
qualidade, permitindo sua eventual utilização em impressos e na 
divulgação do evento;

- Texto com breve descrição da proposta e das técnicas utilizadas. As 
fotos de trabalhos que exijam montagens especiais devem ser 
acompanhadas de projetos gráficos ou descrição detalhada, que 
permitam à Comissão Julgadora um claro entendimento da proposta.

- Ficha de inscrição preenchida na íntegra e deforma legível;
- Autorização do fotógrafo responsável pelas fotos, para que, em caso 

de seleção, sejam utilizadas da maneira que a Comissão Organizadora 
julgar necessária, incluindo impressão em catálogos e distribuição aos 
meios de comunicação.

- Envelope selado e endereçado ao artista, para devolução do port-
fólio.

A Comissão Julgadora não avaliará nenhum portfólio que não 
atender aos requisitos mencionados acima.

Seleção e Premi ação
A Comissão Julgadora fará a seleção e a premiação das obras num 

único momento, no dia 30 de outubro de 2000. Serão desconsiderados 
os port-fólios enviados por correio que não chegarem ao MARGS até 
esta data. Os artistas selecionados serão devidamente notificados, e 
receberão certificados de participação.

Envio das Obras
O MARGS receberá as obras selecionadas exclusiva mente no 

período de 27 a 30 de novembro de 2000, das 10 às 1 7h. Ao artista 
caberá providenciar o transporte de ida e volta das obras e a confecção
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de embalagem adequada, bem como a realização de um seguro sobre 
as mesmas. Fica a Comissão Organizadora isenta de responsabilidade 
em caso de extravio de obras, danos de quaisquer natureza, durante o 
transporte ou no período de exposição, ou no caso de entrega das 
mesmas fora dos prazos estipulados. As obras que não chegarem ao 
MARGS até as 17h do dia 30 de novembro de 2000 serão 
automaticamente eliminadas da mostra.

Regulamento
O XIV Salão de Cerâmica do RS, promovido pela Associação dos 

Ceramistas do RS, com apoio do Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Ado Malagoli, realizar-se-á de 5 de dezembro de 2000 a 7 de janeiro de 
2001, nas Salas Ângelo Guidoe Pedro Weingártner do MARGS. O Salão 
destina-se a incentivar e divulgar a arte cerâmica da atualidade.

Comissão Organizadora e Comissão Julgadora
A Comissão Organizadora do XIV Salão de Cerâmica será composta 

por membros da ACERGS e do MARGS.
A Comissão Julgadora será composta por 5 membros, indicados pela 

Comissão Organizadora.

Ficha de Inscrição

Nome:

Premiação
Primeiro Prêmio: exposição individual, a realizar-se em outubro de 

2001, no Espaço Cultural FIERGS - Teatro do SESI.
Segundo Prêmio: uma laminadora de placas "Slab Rollers", oferecida 

por Arfs Fire Kilns & Supplies, e 100 kg de argila especial, oferecidos por 
Pascoal Massas Cerâmicas.

Terceiro Prêmio: um torno metálico e um kit completo de ferramentas 
oferecidos porSelmo Ramos Ferramentas Arfesanais.

(Em função de alguns patrocínios ainda indefinidos por ocasião da 
divulgação deste Regulamento, a Comissão Julgadora pode atribuir 
outros prêmios, a seu critério, o que será oportunamente 
divulgado).

Endereço:

Inscrição
Podem inscrever-se artistas brasileiros e estrangeiros. É vedada a 

inscrição aos membros das Comissões Organizadora e Julgadora.
As inscrições podem ser feitas pessoalmente no MARGS, entre 3 e 20 

de outubro de 2000, no horário das 10 às 1 7h, ou por correio. Neste 
caso, a data limite para postagem também é de 20 de outubro de 2000, 
e deve ser efetuada em correspondência registrada, com aviso de 
recebimento.

Não serão aceitas obras para inscrição. Os participantes devem 
enviar um portfólio em tamanho A4, contendo os seguintes documentos:

- Curriculum artístico atualizado, incluindo endereço e telefone para

CEP:

Montagem do Salão
Será realizada nos dias 1 e 4 de dezembro de 2000, a cargo da 

Comissão Organizadora. Em casos especiais, poderá ser requisitada a 
presença do artista.

Cidade:

contato;
- Fotos 10x15 cm, coloridas, de 3 trabalhos inéditos. Cada obra 

inscrita poderá ocupar uma área de no máximo 1 m7, e deve ser 
fotografada de pelo menos dois ângulos diferentes. Cada fotografia deve 
ser identificada no verso com o nome do artista., título da obra, técnica 
utilizada, dimensões e data de execução. As fotos devem ter boa 
qualidade, permitindo sua eventual utilização em impressos e na 
divulgação do evento;

- Texto com breve descrição da proposta e das técnicas utilizadas. As 
fotos de trabalhos que exijam montagens especiais devem ser 
acompanhadas de projetos gráficos ou descrição detalhada, que 
permitam à Comissão Julgadora um claro entendimento da proposta.

- Ficha de inscrição preenchida na íntegra e de forma legível;
- Autorização do fotógrafo responsável pelas fotos, para que, em caso 

de seleção, sejam utilizadas da maneira que a Comissão Organizadora 
julgar necessária, incluindo impressão em catálogos e distribuição aos 
meios de comunicação.

- Envelope selado e endereçado ao artista, para devolução do port-

País:Devolução dos Trabalhos
Os trabalhos selecionados só poderão ser retirados após o 

encerramento do Salão, no período de 8 a 1 2 de janeiro de 2001, no 
horário das 10 às 1 7h. Artistas não residentes em Porto Alegre devem 
agendar de antemão, com a transportadora de sua preferência ou com 
outro responsável, para que sejam devidamente embalados, e retirados 
exclusivamente no prazo mencionado. Obras não retiradas neste período 
terão a destinação que a Comissão Organizadora julgar adequada, sem 
possibilidade de contestação por parte do artista.

A inscrição no XIV Salão de Cerâmica do RS implica a integral 
aceitação destes termos. A Comissão Organizadora é soberana para 
resolver os casos omissos neste regulamento.

Telefone:

FAX:

Cronograma
Inscrições: 3 a 20 de outubro de 2000, das 10 às 17 h. 
Local: Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli

Seleção e premiação: 30 de outubro de 2000

E-mail:
fólio.

A Comissão Julgadora não avaliará nenhum portfólio que não 
atender aos requisitos mencionados acima.

Declaro estar de acordo com o regulamento 
deste Salão.

Recebimento das obras selecionadas: de 27 a 30 de novembro de
Seleção e Premiação

A Comissão Julgadora fará a seleção e a premiação das obras num 
único momento, no dia 30 de outubro de 2000. Serão desconsiderados 
os port-fólios enviados por correio que não chegarem ao MARGS até 
esta data. Os artistas selecionados serão devidamente notificados, e 
receberão certificados de participação.

2000, das 10 às 1 7 h.
Local: Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli

Assinatura:
Montagem: dias 1 e 4 de dezembro de 2000

Período de exposição: 5 de dezembro de 2000 a 7 de janeiro de 
2001, de terça a domingo, das 10 às 19 h.
Local: Salas Ângelo Guido e Pedro Weingártner do MARGS

Devolução das obras: de 8 a 12 de janeiro de 2001, das 10 às 1 7 h
Envio das Obras

O MARGS receberá as obras selecionadas exclusiva mente no 
período de 27 a 30 de novembro de 2000, das 10 às 1 7h. Ao artista 
caberá providenciar o transporte de ida e volta das obras e a confecção

Data:
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