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ARTE NA LUTA
1968-2018. Cinquenta anos depois dos eventos de maio de 1968 na França, A Primavera de Praga,
A Passeata dos Cem Mil, o movimento dos direitos cívicos nos EUA contra a guerra do Vietnã, vamos
refletir sobre o papel da arte na luta.
O que incentivou Picasso a pintar Guernica em 1937? Obra máxima do cubismo, nela Picasso expõe os
horrores da guerra, representando o bombardeio ocorrido na pequena cidade espanhola de Guernica,
por aviões nazistas apoiados pelo ditador Franco. Dois anos antes, ele afirmou:
“Não, a pintura não é feita para decorar apartamentos.
Ela é uma arma de ataque e defesa contra o inimigo”.
“A imaginação no poder”, “Está proibido proibir”, gritaram e picharam os manifestantes de Mai 68.
Naquele ano, vários foram os conflitos que eclodiram mundo afora, opondo, nos campos de batalha da
política, da cultura, das artes e das lutas, entre os mais diversos grupos, interesses e visões de mundo
dando origem a contracultura. Desde então, lutas pela defesa dos direitos civis e do meio ambiente,
acesso a educação, igualdade sexual e de gênero, liberdade de expressão, diversidade cultural e tantos
outros ideais surgiram e continuam a cada dia sendo essenciais à sociedade.
Em momentos de crise, a arte é sempre um meio de denunciar, resistir, combater, e às vezes de falar
quando não há mais palavras.
Ao longo do ano de 2018, através dos 8 projetos selecionados, vamos reiterar que acreditamos no
poder da arte, da cultura e da educação para promover tolerância, abertura, curiosidade, diálogo,
humor, igualdade, diversidade, e também para combater o ódio, o medo do outro, a ignorância, a
corrupção, o racismo, a irresponsabilidade e o radicalismo.
“Vem, vamos embora
que esperar não é saber.
Quem sabe faz a hora,
não espera acontecer.”
Pra não dizer que falei das flores – Geraldo Vandré, 1968.
Belo Horizonte, 18 de Janeiro de 2018
Dedicamos este edital à memória de Flávio Henrique.

CRONOGRAMA
INSCRIÇÕES:
De 18 de Janeiro de 2018 a 21 de Fevereiro de 2018, devendo mandar a
documentação pelo correio com A.R. ou efetuar presencialmente na Rua Tomé
de Souza, 1418, Savassi, Belo Horizonte – MG, CEP 30.140-131, na secretaria da
Aliança Francesa de BH, das 8h às 20h, de segunda a quinta; das 8h às 17h às
sextas, e, aos sábados, das 8h às 12h.
PERÍODO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS:
De 22 de Fevereiro a 28 de Fevereiro de 2018
RESULTADO:
01 de Março de 2018
ABERTURA DA MOSTRA COLETIVA: 
22 de Março de 2018

INFORMAÇÕES:
(31)3291.5787 / afbh@aliancafrancesabh.com.br
Edital disponível em www.aliancafrancesabh.com.br
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1. DAS CONDIÇÕES GERAIS:
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1.1. A temática proposta para o processo de seleção de ocupação da
galeria Georges Vincent é Arte na Luta.
1.2. Podem se inscrever artistas brasileiros mineiros, ou de outros estados
residentes em Minas Gerais há mais de dois anos. Os candidatos deverão
fornecer duas cópias de comprovante de residência (contas de luz, água, telefone,
correspondência comercial ou bancária), sendo um com vencimento anterior a
Janeiro de 2016 e outro com vencimento em um dos últimos três meses na data
de entrega da documentação para a inscrição no presente edital.
1.3. Não podem se inscrever artistas que já participaram de um programa
de exposições da Aliança Francesa de Belo Horizonte.
1.4. São aceitas todas as formas de expressão artística, sob condição de
coerência com a temática anunciada. Arte sequencial (histórias em quadrinhos,
storyboards, catoon, charge, exceto filmes e animação), Desenho, Pintura e
Gravura (Xilogravura, Litografia ou Serigrafia).
1.5. A comissão poderá não aceitar obras que exijam cuidados especiais
de segurança ou que ofereçam qualquer tipo de risco à segurança do público e à
integridade do espaço público que vier a abrigar a exposição.

2. DAS INSCRIÇÕES:
2.1. As inscrições para a seleção são gratuitas e estarão abertas no
período de 18 de Janeiro de 2018 a 21 de Fevereiro de 2018.
2.1.1. Somente serão aceitas inscrições de pessoas físicas diretamente
responsáveis pela criação e execução de suas obras.
2.2. O proponente poderá se inscrever com até duas propostas, sendo uma
individual e uma coletiva.
2.3. As inscrições poderão ser feitas pessoalmente pelo artista ou por seu
representante legal ou enviadas pelos Correios com A. R. (aviso de recepção) com
data limite de postagem em 21 de Fevereiro de 2018.
2.4. Os interessados em apresentar propostas deverão inscrever-se
mediante o envio de documentação abaixo especificada.

3. DA DOCUMENTAÇÃO:
3.1. As propostas deverão ser apresentadas em formato impresso tamanho A4, com cópia em meio digital (CD ou DVD) e obrigatoriamente deverão
conter, nesta ordem:
3.2. Memorial descritivo (tamanho máximo: até duas laudas), com texto
sucinto sobre a exposição, em linguagem clara e objetiva, descrevendo cada
obra ou série com sua defesa conceitual e número aproximado de obras a serem
apresentadas. O memorial deve conter todas as demandas técnicas para a
montagem da mostra.
3.2.1. Em caso de exposição de obras tridimensionais (objeto, escultura,
instalação, novas mídias, etc.) é imprescindível a apresentação de projeto
expográfico (organização espacial e gráfica do espaço expositivo) de acordo com a
planta da galeria.
3.3. Fotos coloridas ou cópia colorida de fotos (mínimo de dez / máximo
de vinte), no tamanho de 15cm x 21cm, afixadas em papel, de obras de autoria do
artista que sejam representativas das linguagens a serem utilizadas na exposição.
3.3.1. No verso das imagens deverão constar: título, data, técnica,
materiais utilizados, dimensões e outras informações consideradas necessárias
para melhor identificação da obra.
3.3.2. Não serão aceitos originais para efeito de inscrição.
3.4. Fotos de trabalhos experimentais (que utilizem suportes e materiais
não usuais) deverão vir acompanhadas de ilustrações, esquemas e texto
explicativo sobre manuseio e montagem.
3.5. Os arquivos de audiovisual devem ser enviados em CD com extensão
em formato WAV ou MP3 para áudio e AVI e MPEG para vídeo.
3.6. Até três peças gráficas (convites, catálogos e/ou cartazes) ou textos
publicados na imprensa sobre a obra do artista.
3.7. Currículo sucinto do artista: nome civil, nome artístico, endereço,
telefone, endereço eletrônico, formação, exposições realizadas e outras atividades
profissionais.
3.8. Envelope devidamente selado e endereçado ao artista, para devolução
da proposta (caso não seja selecionada).
3.9. Cópia do Documento de Identidade e do CPF do proponente.
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3.10. Ficha de inscrição ou fotocópia, devidamente preenchida, assinada e
legível.
3.11. Em caso do artista nomear um representante legal para o ato de
inscrição, deverão ser anexadas procuração e cópia do Documento de Identidade
e do CPF do procurador.
3.12. O não cumprimento do disposto neste item 3 e subitens deste edital
implica em desclassificação do artista ou grupo inscrito para o processo seletivo
do edital de seleção de “Artes plásticas e visuais da AFBH 2018”, pela Comissão
de Seleção.

4. DA SELEÇÃO
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4.1. Os trabalhos selecionados serão apresentados na galeria Georges
Vincent para uma exposição coletiva de abertura, em março, e 8 expoições
individuais, de abril até dezembro de 2018.
4.2. As propostas serão julgadas por uma Comissão de Seleção, composta
por três membros.
4.3. Os selecionados ficam impedidos de modificar o projeto apresentado,
salvo sob expressa autorização da AFBH, mediante justificativa.
4.4. Os resultados da seleção serão anunciados até o dia 01 de Março de
2018 por meio do site da Aliança Francesa www.aliancafrancesabh.com.br, nas
redes sociais da instituição e via notícias jornalísticas.
4.5. O comitê de organização da seleção entrará em contato com o artista
selecionado para confirmar sua participação e para assinar o Termo de Concessão
de Direito de Uso da galeria.
4.6. Os critérios para seleção da proposta são: qualidade e
contemporaneidade, relevância estética e conceitual, originalidade e ineditismo
em Belo Horizonte; adequação ao espaço físico pretendido.
4.7. O material constante das propostas selecionadas não será devolvido
aos artistas.
4.8. As propostas não selecionadas pela Comissão de Seleção poderão ser
retiradas pessoalmente.
4.9. As decisões da Comissão de Seleção não são passíveis de
questionamentos ou recursos.

5. DAS EXPOSIÇÕES
5.1. Os artistas ou coletivos selecionados comprometem-se a participar da
exposição, no ano de 2018, de acordo com o programa expositivo estabelecido
pela gerência da AFBH.
5.2. Cada exposição terá duração aproximada de 20 (vinte) a 25 (vinte e
cinco) dias corridos.
5.3. As obras encaminhadas para a exposição deverão estar acompanhadas
de ficha técnica da obra (autor, título, data, dimensões em cm - altura x largura x
profundidade, técnica e material) e anotações específicas para sua conservação e
manutenção durante a exposição.
5.4. As obras que exijam a presença do artista para sua apresentação
deverão obedecer à programação estabelecida pela Instituição, com todas e
quaisquer despesas de deslocamento correndo por conta do artista.
5.5. As obras constantes da exposição não poderão ser retiradas antes do
encerramento do evento.


6. OBRIGAÇÕES DA ALIANÇA FRANCESA
6.1. Estabelecer um programa das exposições.
6.2. Disponibilizar o espaço expositivos nos devidos prazos.
6.3. Realizar montagem e desmontagem com a participação do artista.
6.4. Divulgar as exposições através de jornais e revistas dentro dos veículos
de comunicação da Aliança Francesa.
6.5. Criar e imprimir: plotagem de texto; etiquetas; cartazes; convites.
6.6. Fornecer segurança física para o espaço expositivo, durante o período
de exposição.
6.7. Promover, entre o artista ou grupo selecionado e o público, bate-papo
com o artista.
6.8. O orçamento global das necessidades de exposição (montagem,
desmontagem, comunicação) será de R$1.000,00.
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7. OBRIGAÇÕES DO ARTISTA SELECIONADO
7.1. Doar uma obra escolhida em conjunto com a coordenação da galeria,
dentre as expostas, que fará parte do acervo da AFBH e que poderá ser exposta
em outras ocasiões.
7.2. Providenciar o transporte e embalagem de obras e, a seu critério, o
seguro das obras.
7.3. Cumprir os dias e horários estipulados para montagem e
desmontagem da exposição.
7.4. Fornecer textos para elaboração de release e imagem para o site e
distribuição nos veículos de comunicação da cidade 30 dias antes da data de
abertura da exposição.
7.5. Fornecer texto e etiquetas para plotagem e imagem para elaboração
do convite e do cartaz 30 dias antes da data de abertura da exposição.
7.6. Fornecer a relação completa das obras a serem expostas.
7.7. Participar do bate-papo com o artista, em data escolhida em comum
acordo.
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8. DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1. A efetivação da inscrição implica a automática e plena concordância,
por parte do artista e/ou coletivo, com os termos deste Edital.
8.2. Ao inscrever-se, o artista assume inteira responsabilidade da
fidelidade das informações fornecidas.
8.3. A AFBH e a Comissão de Seleção serão isentos de quaisquer
responsabilidades, cível ou criminal, resultante de falsa imputação de autoria,
titularidade ou originalidade das obras, eventualmente apuradas.
8.4. Ficam cedidos à AFBH todos os direitos de documentar e fazer uso das
imagens, por meio de foto, vídeo, texto, site ou qualquer outro meio de registro
e divulgação, durante todas as etapas de realização da exposição, incluindo
a montagem, a exposição e a desmontagem e toda e qualquer programação
relacionada ao evento.

9. PROGRAMA DAS EXPOSIÇÕES
22 de março - Mostra coletiva e abertura do programa cultural da Galeria Georges
Vincent 2018
26 de abril - Exposição 1
24 de maio - Exposição 2
28 de junho - Exposição 3
26 de julho - Exposição 4
30 de agosto - Exposição 5
27 de setembro - Exposição 6
25 de outubro - Exposição 7
9
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10. ANEXO
Planta com as dimensões da galeria
Ficha de Inscrição

A

0,55 m

100 cm

107 cm

200 cm

Interruptor

1140

I
Tapadeira
200x245x50

230 cm
107 cm

230 cm

H

G

460 cm

C
Varanda
B

Tomada
203 cm

55 cm

105 cm

107 cm

Interruptor

0 cm

D
Tapadeira
200x245x50

405 cm

227 cm

227 cm

F

E

455 cm

107 cm

FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome completo __________________________________________
______________________________________________________
Nome artístico ____________________________________________
Local e data de nascimento ____________________________________
CPF ____________ Documento de identidade ______________________
Endereço ________________________________________________
______________________________________________________
Cidade ______________________ Estado ________ CEP___________
Tel. residencial______________ Celular ___________Fax ____________
E-mail __________________________________________________
Homepage _______________________________________________
Exposição: ( ) Individual ( ) Coletiva
Estágio de produção das obras:( ) Inicial ( ) Intermediário ( ) Final
12

Linguagem _______________________________________________
(pintura, desenho, gravura, objeto, escultura, fotografia, instalação, outros)
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Período preferencial_____________ Período alternativo_____________
Tem disponibilidade para troca de período inicialmente programado?
( ) Sim ( ) Não
Tem disponibilidade para partilhar galeria com outra exposição?
( ) Sim ( ) NãoAssinatura do proponente
Recebido em Belo Horizonte, ______/______/________.
______________________________________________________
Assinatura do responsável pelo recebimento da proposta.

Clique aqui e baixe este formulário

Aliança Francesa de Belo Horizonte

Vania Carvalho
Jacques Lévy
Thierry Carré
Lydia Muzzi
CONSELHO DIRETOR
Pierre Alfarroba
DIRETORIA
Helga Rodrigues / Giovani Marques
ADMINISTRAÇÃO
Ana Luiza Lisboa
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
Élise Petit, Soraia Mouls, Amandine Cholez, Tainá
Nunes Ferreira, Lise Duval, Isabel Mendes Pinheiro,
Luciana Esteves, Mariana Lataliza, Sandra Furtado,
Andrea Ferraz, Lucas Eugênio, Samuel Menezes,
Hugo Gusmão
CORPO DOCENTE
Lucas Moraes Costa
SERVIÇO CULTURAL

Ylgner Gomes
COMUNICAÇÃO
45jj.org
Ylgner Gomes
CONCEPÇÃO GRÁFICA
Karina Mitalle
Juliana Castro
MEDIATECA
Kelly Santos
Larissa Lara
SECRETARIA
Manoel Alves, Márcia Costa,
Sílvia Maria de Oliveira,
José Rodrigues Sobrinho
SERVIÇOS GERAIS
Daniel Pinho
AGRADECIMENTO ESPECIAL - PLANTA DA GALERIA
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APOIO CULTURAL

