
SALÃO DE ARTES PLÁSTICAS DA CHICO LISBOA

9 a 29 de agosto de 1993 

MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL 

Porto Alegre - RS
O Salão de Artes Plásticas da Chico Lisbôa é o principal evento promovido pela Associação Rio-grandense de Artes 
Plásticas Francisco Lisbôa, cuja primeira edição realizou-se em setembro de 1938, seguindo até a 145 edição em 1964. Em 
1991 a Associação Francisco Lisbôa reativou o Salão, que ocorreu em março de 1992 em dois espaços: no Museu de Arte 
Contemporânea do Rio Grande do Sul/Sala de Selecionados, e no Museu de Arte do Rio Grande do Sul/Sala Histórica. 
O evento é tradicionalmente voltado aos associados da entidade, e excepcionalmente neste ano será aberto a participação 
de todos os artistas interessados, visando as comemorações dos 55 anos da Associação, a completar em 09 de agosto 
de 1993.

regulamento
DA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO
Art. 1B - A ASSOCIAÇÃO RIO-GRANDENSE DE ARTES FRANCISCO LISBÔA, promoverá o 162 Salão de Artes 

Plásticas da Associação Francisco Lisbôa, em conjunto com a "REVER Pesquisas, Projetos, Intercâmbios 
Culturais LTDA,", empresa cultural de capital privado, com sede em Porto Alegre-RS, juntamente com o apoio do 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul/MARGS.

Art. 2® - O 16? Salão da Chico Lisbôa será aberto dia 09 de agosto de 1993, data em que a Associação Francisco Lisbôa 
completará 55 anos de fundação, ficando a mostra em exposição até o dia 29 de agosto

OA PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÕES
Art. 3» - O Salão estará aberto a participação de todo artista plástico interessado, e que efetue a inscrição conforme o 

indicado, e que pague a taxa de inscrição.
Parágrafo Único - Os associados da Associação Francisco Lisbôa, em dia com a tesouraria da entidade, estarão 
isentos do pagamento da taxa de inscrição.

- O processo de seleção dos participantes será feito através da análise de dossiês (portfólios) organizados em 
pastas de formato único de 35x25cm, com folhas plásticas em seu interior, onde deverão ser colocadas, 
ordenadas, as seguintes documentações e informações:
1 - Solicitação, datilografada, datada e assinada pelo artista, cujo texto deverá ser: "Solicito à Associação 

Francisco Lisbôa, inscrição no 162 Salão da Chico Lisbôa, e declaro estar de acordo com o seu regulamento";
2 - Como pagamento da taxa de inscrição, anexar cheque nominal à Associação Riograndense de Artes 

Plásticas Francisco Lisbôa, no valor de CrS 350.000,00. Os associados da Chico Lisbôa deverão 
cópia da carteira de associado;

3 - Fotocópia da Identidade e do CPF, endereço completo e telefone para contato;
4 - Currículo artístico, datilografado, e que contenha somente as seguintes informações, na ordem: 

a) Nome artístico; b) Formação em artes plásticas; c) exposições individuais; d) exposições coletivas- e) 
outras atividades na área.

5 - Fotografias a cores, dimensões mínimas 10x15cm, de no mínimo seis trabalhos executados a partir de 1991 
e disponíveis ao 16^ Salão da Chico Lisbôa, dos quais no máximo quatro poderão ser escolhidos para 
participar da exposição, a critério da Comissão de Seleção e Premiação. Todas as fotografias deverão ser de 
trabalhos disponíveis ao Salão. As fotografias deverão ser acompanhadas de ficha técnica (título, materiais 
técnica, data e dimensões) das obras, datilografadas abaixo das mesmas;

6 - No caso de inscrição para as modalidades de performance e vídeo, apresentar ao invés das fotoarafias oísl 
trabalho(s) gravado(s) em fita VHS;

7 - Cada participante só poderá se inscrever em uma das modalidades artísticas (seja inscrição individual ou 
coletiva);

8 - Dossiês fora destas normas não serão analisados.

Art. 4®

anexar

Art. 52 - Serão aceitos trabalhos nas seguintes modalidades artísticas: escultura, pintura, gravura, desenho, cerâmica 
arte têxtil, fotografia, Instalação, objeto, performance, e vídeo artístico.

Art. 6« - A inscrição será individual ou coletiva.
§ 1 ? - No caso de inscrição de trabalhos de autoria coletiva, 0 currículo a ser enviado no dossiê deverá ser o do 
grupo, e deverão ser cumpridas todas as normas do artigo 4?. O grupo deverá indicar à Associação Chico Lisbôa 
um representante, dentre os seus integrantes para representá-los no que for solicitado;
§ 2?-Trabalhos de inscrição coletiva não concorrerão ao 12 Prêmio.

Art. 7» - Para efetuar a inscrição, os dossiês deverão ser entregues diretamente, de terças a sextas-feiras, das 14 às 17 
horas, ou enviadas para:
16? SALÃO DA CHICO LISBÔA
MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL - Núcleo de Exposições e Acervo Praça da AlfâiMlepa



noras, ou enviadas para:
162 SALÃO DA CHICO LISBÔA
MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL - Núcleo de Exposições e Acervo Praça da Alfândega, s/n2 
90010-150 Porto Alegre - RS
parágrafo único - Os artistas que desejarem ter seus dossiês devolvidos via Correio, deverão anexar a este, um 
envelope previamente selado e endereçado ao próprio artista.

Art. 8a - O prazo máximo para a inscrição do 16? Salão da Chico Lisboa por entrega direta ou postagem será de 21 de julho 
de 1993.

DA SELEÇÀO E PREMIAÇÃO
gs . Os participantes do 16e Salão da Chico Lisbôa serão selecionados por uma comissão de Seleção e Premiação 

assim designada pela Associação Francisco Lisbôa:
ROBERTO SCHMITT-PRYM - Presidente da Associação Francisco Lisbôa, e artista plástico
RONALDO BRITO - Crítico de arte, Professor de História da Arte na PUC/RJ e Estética na UNIRIO, reside no
Rio de Janeiro
ARMINDO TREVISAN - Professor de História da Arte na UFRGS e Crítico de arte
CARLOS CARRION DE BRITTO VELHO - Artista Plástico
JOSÉ LUIZ DO AMARAL - Professor e Critico de arte, Coordenador do Núcleo de Exposições e Acervo do 
MARGS

Art. 108 - Após a seleção dos participantes a Associação Francisco Lisbôa entrará em contato com os artistas para os 
procedimentos de remessa das obras para o local da exposição.
§ 15 - As obras deverão ser entregues em perfeitas condições de serem expostas;
§ 22 - No caso da obra necessitar de montagem especial, a Associação Chico Lisbôa marcará o dia e horário para 
o artista montar o trabalho

Art. 11s - AComissãodeSeleçãoePremiaçãodo162SalãodaChicoLisbóaconcederáum12Prêmio/VIAGEMBOLSADE 
ESTUDOS, no período de um mês, no THE ART INSTITUTE OS FLORENCE - Lorenzo de'Medici, em Florença 
- Itália. O Prêmio será oferecido pela "REVER Pesquisas, Projetos, Intercâmbios Culturais LTDA.".
§ 12 - O Prêmio envolverá:

a) um dos cursos intensivos oferecidos pelo THE ART INSTITUTE OF FLORENCE - Lorenzo 
de'Medici, (com certificado);

b) passagem aérea POA - ROMA - FLORENÇA - ROMA - POA;
c) hospedagem no período.

§ 22 - O Prêmio será individual, pessoal e intransferível, válido para o período de 1? a 30 de setembro de 1993, ou 
de 02 a 31 de janeiro de 1994, conforme a opção do artista premiado;
§ 32 - A "REVER Pesquisas, Projetos, Intercâmbios Culturais LTDA.", responsabiliza-se pela execução do 
Prêmio, nos termos deste regulamento, passando 0 premiado a tratar diretamente com a empresa após 0 
anúncio da premiação quando da abertura do Salão.

Art. 122 - A Comissão de Seleção e Premiação concederá ainda, Menções Especiais para os demais participantes na 
quantidade que achar necessário.

DA DEVOLUÇÃO DOS DOSSIÊS
Art. 13a - Os dossiês dos inscritos não selecionados serão devolvidos após 15 de agosto de 1993, e os dossiês dos 

selecionados serão devolvidos após 0 encerramento do Salão, nos mesmos dias e horários mencionados no 
artigo 7?.

DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 14a - A Associação Francisco Lisbôa, a R E VER, e 0 Museu de Arte do R Io Grande do Sul, não se responsabilizarão por 

danos nas obras decorrentes do transporte, montagem, exposição, desmontagem e devolução das mesmas. 
Art. 15a - Os casos omissos do regulamento serão resolvidos pala Comissão Organizadora do Salão, formada pela 

Coordenação e por representantes das instituições envolvidas no evento.

Porto Alegre, 10 de junho de 1993.

José Francisco Alves
Coordenador do 18° Salão

Verô Corbari 
REVER Pesquisas, Projetos 

da Chico Lisbôa

Roberto Schmitt-Prym
Presidente da Associação Francisco Lisbôa 
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