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BIENAL DE ARTE TÊXTIL CONTEMPORÂNEA

EDITAL PARA SELEÇÃO DE TRABALHOS, OBRAS E PROJETOS 

A FIBRA – I Bienal de Arte Têxtil Contemporânea é uma realização do Plano B Atelier de Arte que apresenta o 
regulamento para seleção de trabalhos, obras e projetos. 

Trata-se de uma mostra coletiva, formatada colaborativamente por uma equipe qualificada e devidamente ha-
bilitada, que busca fomentar a convergência entre diferentes propostas de artes visuais contemporâneas ligadas 
à cultura brasileira, propondo reflexões e ações sobre o planeta em que vivemos, a partir da sustentabilidade e 
do respeito entre todos os seres.

Alinhada, neste momento, às questões de preservação, propõe claramente aos artistas, que suas produções 
voltem-se à sustentabilidade, um conceito relacionado ao desenvolvimento sustentável, ou seja, formado por um 
conjunto de ideias, estratégias e demais atitudes ecologicamente corretas, economicamente viáveis, socialmente 
justas e culturalmente diversas, através das mais variadas linguagens, utilizando-se da arte têxtil. Tema este que 
nos é imprescindível neste ponto da evolução humana, pois falar dele é traduzir o modo como o homem age na 
utilização dos bens naturais e como providencia soluções para as necessidades de si próprio e dos outros, de 
forma que não agrida o meio natural e garanta a utilização do mesmo em gerações futuras.

Assim definida e com o tema: “Sustentabilidade: um olhar sobre as suas diversas possibilidades”, para o proces-
so seletivo das obras, propõe-se uma abordagem abrangente dos problemas do nosso tempo, como estimular 
atitudes de preservação do meio ambiente, sempre buscando o diálogo entre a arte e as questões mais urgentes, 
uma vez que, por meio da arte, podem-se desenvolver visões inovadoras de um mundo mais sensível e solidário, 
visando à construção de um futuro agora, evoluindo, ampliando debates e ações.

As inscrições estão abertas para artistas e coletivos residentes no território nacional. 

As mostras de Artes Visuais da FIBRA ocorrerão em três espaços expositivos reconhecidos na cidade de Porto 
Alegre, RS, também serão disponibilizados espaços para que coletivos criativos mostrem sua produção, em pe-
ríodos concomitantes, iniciando em 12 de novembro de 2019 e finalizando em 20 de dezembro de 2019. Além 
da mostra coletiva acontecerão oficinas, conversas públicas entre artistas selecionados, artistas convidados e 
público interessado. 

O cronograma consta no final do regulamento.

REGULAMENTO 

1. DA PARTICIPAÇÃO
1.1.  As inscrições são gratuitas, abertas a pessoas físicas maiores de 18 anos. Podem participar artistas e coletivos 

brasileiros residentes em qualquer ponto do território nacional, e estrangeiros que vivam no Brasil há mais de 
dois anos.

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. Encontram-se abertas as inscrições para seleção de trabalhos, obras e/ou projetos até 30 de agosto de 2019, 

na sede do Plano B Espaço de Arte, Joaquim Nabuco, 36, Cidade Baixa, Porto Alegre/ RS, CEP 90050-340;
2.2. Cada artista ou coletivo poderá inscrever quantos trabalhos, obras ou projetos desejar, em qualquer modalida-

de ou linguagem, no campo das artes visuais contemporâneas, sempre e quando se relacionarem de alguma 
forma com a arte têxtil. Sendo que a proposta da FIBRA é estimular atitudes de preservação, sugere-se que os 
artistas utilizem na construção dos seus trabalhos, ou em parte deles, resíduos têxteis. Por exemplo: obras bi 
ou tridimensionais, de pequenos a grandes formatos, para áreas internas ou externas, performance, vídeo-ar-
te, fotografia, novas mídias, site specifc, dentre outras. 

2.3. Além da seleção dos trabalhos, obras e/ou projetos, a curadoria definirá em qual espaço expositivo cada tra-
balho selecionado será exposto; 

2.4. Não serão aceitos trabalhos ou obras realizadas com técnicas ou materiais que, de alguma forma, comprome-
tam a integridade de pessoas ou de espaços físicos, ou que prejudiquem a apresentação de outros trabalhos, 
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participantes ou não do evento;
2.5. Os trabalhos, obras e/ou projetos deverão ser, preferencialmente inéditos ou produzidos entre 2018 e 2019; 
2.6. O material para seleção deverá ser postado ou entregue no endereço citado no item 2.1, de segunda a sexta 

feira, das 14h às 18h, até o dia 30 de agosto, impreterivelmente. A ficha de inscrição e formulários anexos 
devem estar impressos, preenchidos, assinados; os demais itens abaixo, devem ser impressos ou gravados 
em pendrive ou CD/DVD: 
a.  Fotos coloridas, em boa qualidade/resolução, em tamanho mínimo de 13 x 18 cm, de cada trabalho ou obra 

proposta, devidamente identificada com ficha técnica individualizada contendo: título, materiais/técnica, 
dimensões, ano de execução e valor da obra (ver Anexo I);

b.  Memorial descritivo detalhado, para projetos;
c.  Descritivo técnico, texto explicativo (se necessário, em arquivo Word) e DVD com a gravação, na íntegra, 

com extensão “.avi”, “.mov”, para vídeo-arte, web-arte, arte sonora, performances, dentre outros;
f.  Breve explanação sobre os trabalhos ou obras inscritas, texto com até 1 lauda, em arquivo Word. 
g.  Currículo artístico resumido (no máximo meia lauda em word), em formato de texto, em que conste: nome 

artístico, cidade, estado e ano de nascimento, formação (cursos formais e/ou informais relevantes), relação 
das principais exposições individuais, coletivas e premiações (se houver). No caso de propostas coletivas, 
devem-se incluir currículos de todos os integrantes;

h.  Endereço virtual atualizado (facebook, instagram, blog, site etc.) onde constem outros trabalhos, obras e/
ou propostas, que porventura possam ser selecionados pela curadoria;

i.  Cópia da carteira de identidade e CPF (frente e verso).

Observações: 
1.  Não há necessidade de se entregar portfólio dentro de pasta ou encadernado, basta ser grampeado ou clipado, 

dentro de envelope plástico. Se enviado pelo correio, inserir também em um envelope de papel.
2.  Os portfólios selecionados não serão devolvidos.
3.  Sendo selecionado será solicitada pequena biografia do artista e texto específico sobre a obra selecionada, 

com até 1000 caracteres incluindo espaços.
4.  Por ser um evento pensado para estimular práticas de economia criativa, durante a mostra, as obras inscritas 

deverão apresentar valor de venda definido pelo artista.

2.7. Para propostas de instalação, o artista deverá apresentar, no mínimo, cinco imagens que forneçam uma ideia 
consistente de como o trabalho ficará quanto estiver pronto. Deverá também apresentar memorial descritivo 
de montagem e manutenção da obra. 

2.8. Para trabalhos, obras e projetos selecionados de vídeo-arte, web-arte, arte sonora, performance, dentre outros 
que exijam equipamentos específicos para sua exibição, o artista deverá entregar junto com a mídia, a estru-
tura e os equipamentos necessários para utilização durante todo o período da mostra;

2.9. Para as inscrições, não haverá taxa. 
2.10. Todos os artistas selecionados - incluindo cada um dos integrantes de coletivo - deverão contribuir com o valor 

de R$ 50,00, para participar das exposições em cada espaço a que for selecionado, referentes às despesas 
organizacionais, administrativas, de logística, de montagem e desmontagem, impressos de sinalização, etc. 
A contribuição deverá ser realizada em período e conta a ser informada por e-mail, após a divulgação da lista 
dos selecionados. 

3.  DA SELEÇÃO 
3.1. Os portfólios serão submetidos a uma Comissão Seleção que avaliará trabalhos, obras e projetos inscritos, a 

serem selecionados sem número predefinido, conforme forem sendo recebidas as inscrições, ou seja: quanto 
antes forem feitas as inscrições, antes os proponentes terão retorno;

3.2. Todos os trabalhos, obras e projetos serão analisados levando-se em consideração critérios como criatividade, 
ideia e conceito, inovação e experimentação, contemporaneidade, qualidade de apresentação, viabilidade 
técnica e tema proposto; 

3.3. A Comissão poderá convocar o proponente para detalhar ou explicitar seu trabalho, obra ou proposta;
3.4. A divulgação da seleção final ocorrerá em setembro de 2019. Os selecionados serão informados por e-mail, 

bem como no endereço facebook.com/fibrabienaldeartetextil;
3.5. A quantidade de trabalhos ou obras expostas por artista selecionado será determinada pela Comissão de Sele-

ção, assim como, em qual ou quais espaços serão dispostos. Existe a possibilidade de serem incluídos outros 
espaços expositivos conforme a demanda;
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3.6. A Comissão de Seleção também concederá, dentre os selecionados e a seu critério, uma ou mais menções  
“Destaque Produção de Obra Têxtil Contemporânea”. 

3.7. A Comissão de Seleção é soberana em suas decisões, que serão irrecorríveis;
3.8. Os portfólios dos artistas não selecionados serão devolvidos via correio, caso tenha sido anexado ao mesmo, 

no ato da inscrição, um envelope adequado, previamente endereçado ao próprio artista, e selado, no valor da 
remessa. 

4.  DA ENTREGA E MONTAGEM DE TRABALHOS OU OBRAS, E DA RETIRADA DAS OBRAS
4.1. Os trabalhos ou obras selecionadas deverão ser entregues em datas a serem informadas quando da divulga-

ção dos selecionados (conforme item 3.4). Obras ou trabalhos que forem enviados pelo correio, transportadora, 
ou outros meios de transporte, deverão chegar ao destino e na data definidos pela Comissão de Organização;

4.2. O artista será responsável tanto pela entrega quanto pela retirada de trabalhos ou obras, que deverão estar 
em perfeitas condições expositivas, obrigatoriamente identificados e prontos para a montagem. Os artistas 
selecionados serão responsáveis pelas respectivas despesas de entrega e retirada. 

4.3. Montagens especiais deverão ser feitas pelo próprio artista. Se for necessário material especial para a monta-
gem, o artista deverá providenciar, assim como suportes, cubos ou bases exigidas para a exposição, e manu-
tenção da obra durante o período.

4.4. Os artistas selecionados para a categoria performance devem arcar com todas as suas despesas e obrigato-
riamente apresentar o trabalho ao vivo, na abertura da exposição, assim como disponibilizar fotografias ou o 
vídeo da mesma, durante o período expositivo (ver item 2.8);

4.5. As montagens das exposições serão executadas a partir do mês de novembro de 2019, em datas e espaços 
previamente informados aos artistas selecionados. Para trabalhos ou obras que necessitarem de montagens 
especiais (conforme item 4.3), os artistas serão contatados por e-mail, para agendá-las;

4.6. A retirada das obras deverá atender às datas combinadas com os artistas participantes das exposições. A Co-
missão de Organização e os espaços que sediarão as mostras estarão isentos de responsabilidade sobre as 
mesmas, que não forem retiradas até a data combinada;

4.7. A Comissão de Organização da Bienal tomará todos os cuidados cabíveis para com as obras, porém não se 
responsabilizará por qualquer dano ou extravio ocorridos durante o transporte, exposição e/ou devolução;

4.8. As formas e meios de divulgação do evento e das obras selecionadas ficarão a critério da Comissão de Orga-
nização da Bienal. 

4.9. A Comissão Organizadora se reserva o direito de registrar as obras em todo e qualquer material institucional 
que venha a ser produzido, fazendo constar sempre os devidos créditos do autor de obras e imagens. Para 
tanto, os artistas selecionados autorizam, no ato da inscrição, a Comissão de Organização a reproduzir ima-
gens das obras para fins promocionais, de divulgação, institucionais, sem fins lucrativos, junto à internet, jor-
nais, mídias eletrônicas e impressas, entre outros meios de comunicação, públicos ou privados, antes, durante 
e após as exposições do evento. A presente autorização é concedida a título gratuito.

5. DA ABERTURA E VISITAÇÃO DAS EXPOSIÇÕES
  O período de visitação total das exposições iniciará em 12 de novembro e encerrará em 20 de dezembro de 2019, 

nos locais: 
      Galeria de Arte do DMAE

De segundas as sextas feiras, das 8h30 às 17h. 
Jardim do DMAE: diariamente, das 8h às 19h. 
Rua 24 de Outubro, 200, bairro Independência, Porto Alegre/RS, Brasil

Chico Lisboa Espaço Cultural
De segundas as sextas-feiras, das 14h às 18h. 
Travessa Venezianos, 19. Cidade Baixa, Porto Alegre/RS, Brasil

Plano B Atelier de Arte e Espaço Cultural
De segundas as sextas-feiras, das 14h às 18h. 
Rua Joaquim Nabuco, 36. Cidade Baixa, Porto Alegre/RS, Brasil

6. OBSERVAÇÕES GERAIS
6.1. O regulamento e a ficha de inscrição, que deverá ser preenchida em todos seus itens e assinada, estão dis-

poníveis nos endereços virtuais do Plano B. Quaisquer dúvidas sobre o presente regulamento podem ser 
esclarecidas pelo e-mail: fibra@atelierplanob.com.br
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6.2. Ao efetuar a inscrição, o participante aceitará todas as disposições deste regulamento. O não cumprimento 
de quaisquer das regras do regulamento poderá acarretar, a critério de seus organizadores, a exclusão do 
participante;

6.3. Com o intuito de auxiliar na preparação dos documentos a serem entregues para a inscrição, a Comissão 
Organizadora da Bienal promoverá oficinas de organização de portfólios e demais materiais exigidos para os 
processos seletivos de obras, trabalhos e projetos. Informações sobre as datas das oficinas e inscrições serão 
divulgadas nos endereços virtuais do Plano B. 

6.4. São partes integrantes do presente Edital: 
 Anexo I - Ficha de inscrição; Anexo II - Autorização de uso de imagem;  Anexo III - Cata de Anuência
6.5. Eventuais casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão de organização do evento.
                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                 Porto Alegre, junho de 2019.

C R O N O G R A M A

Período de inscrições junho, julho e agosto de 2019

Divulgação do resultado da seleção setembro de 2019

Entrega dos trabalhos/obras selecionados nos espaços de exposição será informado

Montagem das exposições será informado

 Abertura da primeira exposição 12 de novembro de 2019, 19h

Período de visitação das diversas exposições 12 de novembro a 20 de dezembro  
 de 2019, conforme o local

Desmontagem e devolução das obras será informado
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Trabalho: (    ) Individual           (    ) Grupo

Nome Artístico (individual):

Nome completo do(s) artistas(s) do coletivo: 

Nome do responsável coletivo: 

Carteira de Identidade:  CPF: 

Data de nascimento:  /  /  Naturalidade: 

Endereço: 

Cidade:  UF:  CEP:  Telefone: (    )  

Celular: (    )  E-mail: 

Relacionar todas as obras inscritas com os dados da ficha técnica (título, linguagem, ano,valor) 

Atenção: Para os devidos fins de direito e surtimento dos efeitos legais, a assinatura desta ficha de inscrição implica a 
aceitação expressa de todos os termos contidos no Regulamento da FIBRA - I BIENAL DE ARTE TÊXTIL CONTEMPORÂNEA.

Porto Alegre,  de  2019.

Assinatura do Responsável

ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DE TRABALHOS, OBRAS E PROJETOS 
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Eu, , inscrito(a) no  CPF sob o n°  , 
 portador(a) da carteira de identidade n° , residente e domiciliado(a) na 

AUTORIZO o uso da imagem das obras inscritas pelo Plano B, para ser utilizado pela Comissão Organizadora, du-
rante da FIBRA - I BIENAL DE ARTE TÊXTIL CONTEMPORÂNEA, bem como em outras publicações institucionais, desde 
que selecionadas no concurso. A presente autorização é firmada em caráter gratuito, irretratável, durante prazo 
indeterminado. E, por estar justo e acordado, firma o presente TERMO DE AUTORIZAÇÃO.

Porto Alegre, , de  2019.

Assinatura do Responsável

ANEXO II

AUTORIZAÇÃO DO USO DE IMAGEM
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Os abaixo relacionados, integrantes da obra , 
designam e declaram que o Sr.(ª) , portador da CI nº , 
e do CPF nº , é o representante legal junto a todas as etapas que compõem o Regula-
mento da FIBRA - I BIENAL DE ARTE TÊXTIL CONTEMPORÂNEA.

NOME  RG  ASSINATURA 

NOME  RG  ASSINATURA 

NOME  RG  ASSINATURA 

NOME  RG  ASSINATURA 

NOME  RG  ASSINATURA 

NOME  RG  ASSINATURA 

NOME  RG  ASSINATURA 

NOME  RG  ASSINATURA 

Porto Alegre, , de  2019.

Assinatura do Responsável

ANEXO III

CARTA DE ANUÊNCIA 


