
EDITAL ENTRE OBRAS 4 | 2016

O OLHO DA RUA tem a satisfação de lançar seu Edital para o ENTRE OBRAS 4 | 
2016. Queremos artistas do mundo, que se proponham ocupar o espaço, median-
te envio de propostas de acordo com este Edital, num período de 45 dias.

1 – DAS INSCRIÇÕES

1.1 – Abertas de 5 de maio a 30 de maio de 2016, para artistas e/ou coletivo de 
artistas interessados em expor seus trabalhos no Espaço Cultural OLHO DA RUA, 
no Rio de Janeiro;

1.2 – As propostas serão avaliadas e selecionadas por curadores e artistas convi-
dados pelo OLHO DA RUA;

1.3 – Inscrições gratuitas, feitas através de envio de Portfólio digital, com a docu-
mentação relacionada abaixo para o e-mail curadoria@olhodarua.com.br;

1.4 – O artista e/ou grupos de artistas participantes deverão enviar currículos 
artísticos, resumidos e atualizados;

1.4.1 – Proposta de ocupação com especificação das obras, descrição de equipa-
mentos ou de materiais específicos e projeto detalhado no caso de instalações ou 
obras multimídia. A proposta deve ser objetiva e o formato dos portfolios deverão 
ser em .pdf, com até 12 imagens;

1.4.2 – Poderão inscrever-se artistas brasileiros ou estrangeiros;

1.4.3 – E-mail para contato e/ou telefone.
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2 – DAS PROPOSTAS

2.1 – Os artistas devem levar em consideração que o Espaço Cultural OLHO 
DA RUA tem um formato multiplural onde a obra se incorpora ao ruído da casa, 
sendo assim as propostas apresentadas devem se adequar ao espaço da galeria. 
Poderão inscrever-se em quaisquer categorias de produção artística;

3. DA SELEÇÃO

3.1 – Apenas as propostas aprovadas serão comunicadas aos selecionados por 
email;

3.2 – As propostas deverão ser enviadas para o e-mail: curadoria@olhodarua.
com.br

4 – DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

4.1 – Serão selecionados até 14 artistas e/ou coletivos, sendo 4 artistas com pro-
postas de performance.

5. DOS ARTISTAS SELECIONADOS

5.1 – Divulgação dos artistas selecionados até 6 de junho de 2016;

5.2 – Período da exposição: de 14 de junho até 30 de julho de 2016;

5.3 – O projeto não inclui pró-labore para os artistas, que são responsáveis pela 
produção, transporte, embalagem, montagem e desmontagem de suas próprias 
obras;

5.4 – O Espaço Cultural OLHO DA RUA oferece festa de abertura e encerramento 
e divulgação;

5.5 – As obras poderão ser comercializadas. Em caso de venda, 50% será para o 
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artista e 50% para o Espaço Cultural Olho da Rua;
5.6 – Depois de selecionadas, as obras deverão ser entregues em
perfeitas condições, no prazo a ser informado;

5.6.1 - O transporte das obras para entrega e retirada, será de total responsabi-
lidade do artista, assim como qualquer outro transporte necessário para coloca-
ção/ retirada da obra no espaço.

5.6.2 – Após o período de desmontagem, as obras deverão ser retiradas em até 
10 dias. Após esse período, não nos responsabilizamos por seu armazenamento;

5.6.3 – Caso o artista solicite o envio das obras via correio, os valores de posta-
gem serão de responsabilidade do mesmo;

6. DO ESPAÇO CULTURAL OLHO DA RUA 

Quebrando os limites de uma casa de criação, abrigando simultaneamente ga-
leria de arte, loja de design, ateliê e café bistrô, o Espaço Cultural Olho da Rua é 
um lugar imerso em sinergia criativa, de experimentação e ações que envolvem 
arte, educação e compromisso sociocultural.
O Olho da Rua acredita que para se comunicar a arte precisa estar conectada 
com as vozes de mudança que chegam das ruas e toda a carga simbólica que 
carregam. É nossa missão ser um polo irradiador de ideias, uma ponte entre o 
público e o privado; pensamos, produzimos e comercializamos arte e design.
O Olho da Rua realiza ainda eventos fechados particulares e corporativos, lan-
çamento de livros, encontros sobre teatro, gastronomia, música, cinema, além de 
desenvolver projetos próprios e em parceria com outros agentes criativos, num 
formato colaborativo e autossustentável.

Horário de visitação:
terça | quarta das 19h às 00h
quinta | sexta| sábado 19h a 1h 


