CHAMADO

Lambes na Laje é uma feira que explora o formato de lambe-lambe. A cada edição
apresenta trabalhos de até 60 artistas. O projeto está na sua 6º edição e acontecerá
mais uma vez no Red Bull Station.
Os artistas interessados em participar da próxima edição deverão inscrever seus
trabalhos que serão submetidos a seleção da curadoria.
A realização é da Mova Produtora, com curadoria de Nancy Betts e Paula Borghi.
O evento ocorrerá no dia 03 de dezembro de 2016, das 14 às 22hs e terá entrada livre.
sobre os artistas
Podem participar artistas maiores de 18 anos, brasileiros e estrangeiros, que produzem
lambes.

formato, técnica e quantidade
Tamanho e técnica livres, desde que sejam lambes.
Cada artista deve apresentar no mínimo de 2 artes com pelo menos 10 reproduções de
cada.
sobre as inscrições
As inscrições ocorrerão entre 12/10 e 15/11, através do
email lambesnalaje@mova.art.br.
Os artistas interessados deverão encaminhar a ficha de inscrição e uma imagem de cada
trabalho a ser exposto. Todos os arquivos enviados não poderão ultrapassar 2
megabytes.
A divulgação dos selecionados será em 21/11.
sobre a participação
Cada artista deverá participar com pelo menos 2 lambes e doar um trabalho para o
acervo do Lambes na Laje.

Os artistas de São Paulo deverão estar presentes na montagem e efetuar as vendas.
Os artistas de fora de São Paulo devem enviar seus lambes que serão vendidos pela
organização. Caso não sejam vendidos todos os lambes, serão enviados de volta ao
artista, com taxa de correio a ser paga pelo mesmo na sua cidade.
sobre a venda
Todos os trabalhos estarão a venda, com preços de R$ 25,00, R$ 50,00, R$ 75,00 e
R$ 100,00.
A venda se dará por intermédio de fichas no valor de R$25,00 vendidas pelos
organizadores.
A compra de fichas pode ser em dinheiro ou cartão de débito.
Ao final do evento o artista deverá trocar a fichas junto a produção.
O artista fica com 75% das vendas e a organização com 25%.
sobre a estrutura oferecida
A organização disponibiliza mesas compartilhadas e cadeiras, assim como caixas, sacolas
e elásticos.
Haverá dois caixas para venda de fichas.
sobre a montagem e desmontagem
A montagem acontecerá na sexta-feira dia 2 de dezembro das 10hs às 20hs.
Todos os artistas residentes em São Paulo deverão comparecer neste dia.
A escolha das mesas será por ordem de chegada no dia da montagem.
Cada artista deverá desmontar seu espaço e retirar todos os materiais utilizados no
mesmo dia do evento, após o fechamento ao público.
sobre a divulgação
A divulgação será feita através do blog e facebook do “Lambes na Laje”, pelo facebook e
assessoria de imprensa do Red Bull Station.

LAMBES NA LAJE #6
FICHA DE INSCRIÇÃO

NOME COMPLETO: _______________________________________________________
NOME ARTÍSTICO: ________________________________________________________
ENDEREÇO: _____________________________________________________________
CEP: ___________ TEL: _______________

EMAIL: ___________________________

RG: ____________________ CPF: _______________________
MINI BIO (ATÉ 4 LINHAS):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
As imagens do seu trabalho poderão ser usadas para divulgação do evento.

__________________________________
Assinatura

