Urbana Feira Gráfica
Disposições Gerais
A Galeria Gráfica abre inscrições para vagas de expositor na Urbana Feira Gráfica, 6ª
edição, que está agendada para o dia 29/03 (Domingo) na Travessa dos Cata-Ventos, na Casa de
Cultura Mario Quintana, das 13h às 20h.

1. SOBRE O EVENTO
URBANA é uma feira de arte gráfica e design, realizada pela Galeria Gráfica e tem como
objetivo disseminar a cultura artística independente através de exposições e comercialização de
produtos gráficos com a participação de artistas de diversas regiões, buscando promover a arte
e a cultura através de trabalhos independentes e gerar renda aos artistas e ao comércio local.

2. QUEM PODE PARTICIPAR
Artistas visuais, artistas gráficos, galerias de arte, designers, escritores, desenhistas,
cartunistas, gravuristas, livrarias, editoras, entre outros integrantes da categoria.

3. TAXA DE INSCRIÇÃO
O espaço destinado ao expositor é compartilhado e demarcado pela organização do
evento. A mesa mede 2,20cm x 80cm e será dividida em três módulos de 73,3x80cm, nas
seguintes cotas:





Já expôs na Urbana - (Espaço: 73cm x 0,80m + 01 cadeira PVC) = R$ 60,00
Nunca expôs na Urbana - (Espaço: 73cm x 0,80m + 01 cadeira PVC) = R$ 75,00
Cadeira Extra: R$ 5,00.
O artista ou coletivo poderá solicitar quantos espaços quiser (1/3, 1/2 ou mesa
inteira).

4. FORNECEDORES





Voltagem do espaço: 220v;
O fornecedor deverá informar com antecedência a necessidade de pontos de
energia, mesa, cadeira, etc.;
O fornecedor deverá se responsabilizar pelo recolhimento do seu lixo;
O fornecedor se responsabilizará por seus produtos e serviços diante os órgãos
reguladores e estará sujeito a fiscalização dos mesmos.

5. SOBRE A DIVULGAÇÃO
A divulgação nos canais da Galeria Gráfica vai depender da antecedência com que as
informações forem repassadas.
Está previsto:




01 Postagem na página no Facebook;
01 Postagem no Instagram (mediante envio de foto de qualidade);
01 Stories (Com destaque).

Com relação a divulgação do expositor é necessário que todas as informações sejam
encaminhadas ao e-mail comunicacao@galeriagrafica.art.br.
*A Galeria resguarda o direito de não publicar a imagem caso ache necessário.
É de extrema importância que todos os participantes se empenhem na divulgação do evento.

6. TERMOS DE COMPROMISSO
Antes do ato de inscrição os seguintes termos devem ser de conhecimento do expositor:











Em caso de chuva o evento será adiado ou transferido para outro local, a CCMQ
NÃO garante uma nova data;
O Evento será externo e deverá ocupar o espaço determinado pela organização.
Não será permitido o deslocamento de mesas;
Não devolvemos a taxa de inscrição, a mesma poderá ser utilizada como crédito
para próximas edições;
Pagamento apenas por boleto bancário;
Pagamento fora do prazo de vencimento não será aceito;
O prédio da CCMQ é tombado (ato de reconhecimento do valor histórico,
artístico ou cultural de um bem), desta forma é proibido colar cartazes ou
qualquer outro tipo de material nas paredes;
Proibido o consumo de cerveja que não seja do fornecedor do evento;
O expositor deverá deixar vago o espaço das mesas no ato da desmontagem do
evento;
O expositor poderá levar araras e/ou expositores desde que não atrapalhe a
circulação das pessoas ou os colegas de banca.

Porto Alegre, 12 de fevereiro de 2020.

Urbana - Galeria Gráfica
urbana@galeriagrafica.art.br

