
 
 
 

V CONCURSO DE ARTE IMPRESSA  

GOETHE-INSTITUT PORTO ALEGRE 
 

1 OBJETO DO CONCURSO  

O Concurso de Arte Impressa Goethe-Institut Porto Alegre integra uma série de atividades realizada 

pelo Goethe-Institut Porto Alegre ao longo dos últimos anos, na qual se dá foco especial à arte 

impressa através da ligação entre as ricas tradições do Rio Grande do Sul e da Alemanha neste campo.  

Em sua 5ª edição, o Concurso privilegia produções emergentes e encoraja propostas que explorem 

a arte impressa em um campo ampliado através de diálogos com outras linguagens. 

Serão selecionadas quatro artistas para duas exposições (dois artistas em cada exposição) na 

galeria do Goethe-Institut Porto Alegre em 2020.  

 

2 PARTICIPAÇÃO  

Podem participar residentes no Brasil, sendo possível apenas uma inscrição por artista.  

Podem participar grupos, desde que sejam fornecidos os dados de cada participante do grupo na ficha 

de inscrição. 

Os proponentes podem participar com obras em técnicas tradicionais e/ou experimentais de arte 

impressa (xilogravura, serigrafia, litografia, gravura em metal, fotopolímero, entre outras), livros de 

artista, cartazes, e demais formas de instalações gráficas de edições.  

São encorajadas inscrições de obras que explorem a arte impressa em um campo ampliado através 

de diálogos com outras linguagens.   

O concurso privilegiará produções emergentes. 

Os trabalhos inscritos devem ser de autoria dos proponentes, não podendo ter sido exibidos em 

exposições públicas, e devem estar prontos no momento da inscrição no edital. 

Os proponentes devem ter participado de pelo menos uma exposição, devidamente citada nos 

materiais solicitados na inscrição. 

Os integrantes da Comissão Julgadora, bem como artistas selecionados nas edições anteriores, não 

poderão participar do Concurso. 

 

3 INSCRIÇÃO 

As inscrições serão realizadas exclusivamente através do e-mail goethepoaconcursos@gmail.com.  

Serão aceitas inscrições recebidas entre 10 a 23 de março de 2020 

Inscrições recebidas antes ou depois deste período não serão aceitas.  

O Goethe-Institut Porto Alegre não se responsabilizará por eventuais atrasos ou problemas técnicos 

no envio das informações.  

As inscrições deverão conter a seguinte documentação: 

mailto:goethepoaconcursos@gmail.com


 
 
 

1. ficha de inscrição disponível em www.goethe.de/portoalegre devidamente preenchida 

e enviada no formato PDF. 

a. Na ficha de inscrição devem ser inseridas as imagens e as fichas técnicas das 

obras inscritas.  

b. É opcional o envio de arquivos separados de imagens (tif, jpg, jpeg, png).  

c. Arquivos de vídeos não serão considerados. 

2. currículo em PDF   

3. portfólio em PDF 

As informações fornecidas na inscrição poderão ser usadas nos materiais de divulgação (impressos e 

digitais) dos eventos referentes ao Concurso. 

Ao efetuar a inscrição, o proponente está ciente e concorda com as regras estabelecidas no presente 

edital. 

 

3 SELEÇÃO  

Cabe à Comissão Julgadora: 

- avaliar se as obras submetidas se enquadram nas propostas descritas neste edital; 

- selecionar quatro artistas para as duas exposições; 

- definir as duplas de artistas para cada exposição; 

- selecionar suplentes para as exposições   

- recusar propostas que não preencham os requisitos exigidos. 

É reservado à Comissão Julgadora o direito de não selecionar qualquer dos projetos apresentados. 

É vedada a seleção de propostas:   

- que não possam ser apresentadas durante o cronograma do Concurso 

- que causem ou possam vir a causar impacto negativo à saúde humana, animal ou ao meio 

ambiente;   

- que causem ou possam vir a causar danos à estrutura do Goethe-Institut Porto Alegre. 

Não serão avaliadas propostas que estejam em desacordo com as especificações deste Edital. 

 

4 EXPOSIÇÕES 

Serão selecionadas quatro propostas para duas exposições (dois artistas para cada exposição) na 

galeria do Goethe-Institut Porto Alegre em 2020. 

As datas exatas das exposições serão definidas de acordo com o cronograma da Galeria do Goethe-

Institut Porto Alegre e informadas aos artistas selecionados no momento da divulgação do resultado. 

Os artistas selecionados já serão convidados para um dos períodos expositivos. 

O Goethe-Institut disponibilizará auxílio técnico para a montagem das exposições. 

Será definido pelo Goethe-Institut apoio curatorial às exposições.  

http://www.goethe.de/portoalegre


 
 
 
O Goethe-Institut cobrirá os custos de deslocamento de artistas selecionados que residam em outra 

cidade no Brasil que não Porto Alegre para o período de montagem e de abertura da exposição.  

O Goethe-Institut fornecerá hospedagem no Instituto para artistas que não residam em Porto Alegre. 

Os artistas selecionados se comprometem a enviar/trazer as obras ao Instituto nos períodos de 

montagem determinados pelo Instituto, bem como a retirá-las do espaço no período de desmontagem 

estabelecido. 

Os custos com produção e transporte de obras são de responsabilidade dos artistas. 

Os materiais gráficos das exposições (digital e impresso) são de responsabilidade do Goethe-Institut. 

As obras não estarão cobertas por seguro.  

O Goethe-Institut Porto Alegre não se responsabilizará por furtos e danos. 

 

6 CRONOGRAMA 

Inscrições: 10 a 23 de março de 2020 

Divulgação da seleção: até 31 de março de 2020 

Primeira exposição: Maio a Julho 

Segunda exposição: Julho a Setembro 

As datas exatas das exposições serão definidas de acordo com o cronograma da Galeria do 

Goethe-Institut Porto Alegre e informadas aos artistas selecionados no momento da divulgação 

do resultado. 

Os artistas selecionados já serão convidados para um dos períodos expositivos. 

 

7 OUTRAS CONSIDERAÇÕES 

Está disponível no site www.goethe.de/portoalegre os ANEXOS I e II, respectivamente Ficha de 

Inscrição e Planta da Galeria. 

Os artistas selecionados devem manter ativos e atualizados os e-mails e os telefones informados no 

ato das inscrições. Essas informações são os canais de comunicação entre o Goethe-Institut Porto 

Alegre, o proponente e o curador das exposições.  

Não serão avaliadas propostas que estejam em desacordo com as especificações deste Edital. 
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