
A execução dos trabalhos terá o apoio da organização 
da SEU, mas é de responsabilidade exclusiva do 
artista ou seu representante, a execução da proposta 
selecionada. A organização do SEU disponibilizará um 
pro-labore no valor de R$600,00,-  à título de apoio -  e 
hospedagem durante a semana, ao artista selecionado ou 
seu representante, outros custos, tais como transporte e 
alimentação, são a cargo dos selecionados.

O apoio é destinado aos projetos selecionados que 
devem ter suas atividades realizadas prioritariamente 
em espaços públicos de Porto Alegre pelo artista ou por 
alguém designado por ele e serão disponibilizados após a 
confirmação da execução da proposta selecionada.

A organização do encontro não se responsabilizará pela 
segurança e manutenção dos trabalhos selecionados, 
nem por danos físicos ou morais que possam ocasionar 
aos participantes ou a terceiros.

É de responsabilidade dos selecionados todo e qualquer 
material e/ou equipamento utilizado para a realização de 
seu projeto, bem como a obrigatoriedade da retirada dos 
mesmos ao final do encontro.

O acesso às ações contempladas deverá ser 
obrigatoriamente público e gratuito.

Não serão aceitos propostas que gerem qualquer tipo de 
risco ou constrangimento à comunidade, que possam 
comprometer o patrimônio ou a integridade física das 
pessoas, ou que impeçam o direito de ir e vir.

A organização do SEU se dispõe a fornecer informações 
sobre a cidade (veja mapeamento no blog) e a auxiliar no 
que for necessário para a obtenção de autorizações, em 
caso de utilização de espaços ou prédios públicos que 
envolvam documentação prévia.

A organização do evento não se responsabilizará pela 
segurança e manutenção dos trabalhos selecionados, 
nem por danos físicos ou morais que possam ocasionar 
aos participantes ou a terceiros.

Cabe a organização da Semana Experimental Urbana 
decidir sobre casos omissos.

CONVOCATÓRIA

PORTO ALEGRE
19 a 25 de junho

ENQUANTO ARTISTAS EM BUSCA DE ABORDAGENS SENSÍVEIS 
SOBRE A CIDADE, CONCENTRAMOS ESFORÇOS PARA ORGANIZAR 
UM ENCONTRO QUE SE PROPONHA A INTERFERIR, ATRAVÉS DE 
AÇÕES E GESTOS, NO ACONTECER DOS IMPULSOS DO ESPAÇO 
PÚBLICO. 

SEU – SEMANA EXPERIMENTAL URBANA SURGIU COMO 
UMA PROPOSTA EXPERIMENTAL EM ARTES – VIVÊNCIA, RUA 
E RELAÇÃO, IDEALIZADA POR ARTISTAS_PRODUTORES 
INDEPENDENTES DE PORTO ALEGRE. O PROJETO PROPÕE O 
ENCONTRO E O INTERCÂMBIO ENTRE ARTISTAS DO BRASIL, 
COM A INTENÇÃO DE FOMENTAR O TRABALHO COLETIVO, 
COMPARTILHANDO PERCEPÇÕES E EXPERIÊNCIAS.

ESTA OCUPAÇÃO TEMPORAL, EMOCIONAL E COLETIVA DA 
CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA A CONVIVÊNCIA INTENSIVA, 
PRETENDE REUNIR DURANTE OS DIAS 19 E 25 DE JUNHO DE 2010, 
UM GRUPO DE ARTISTAS QUE SE PROPONHA A VIVÊNCIA, AO 
QUESTIONAMENTO DOS MEIOS E MODOS DE FAZER E PENSAR 
EM ARTE E AO ALARGAMENTO DOS LIMITES DO QUE SE ATRIBUÍ 
COMO OBRA DE ARTE. OS ESPAÇOS PÚBLICOS DA CIDADE DE 
PORTO ALEGRE, ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DAS PROPOSTAS 
QUE BUSCAMOS ACOLHER, SERÃO LABORATÓRIO E LUGAR DE 
RELAÇÃO E A CONVIVÊNCIA DO SEU.

PRETENDEMOS QUE O SEU – SEMANA EXPERIMENTAL URBANA 
SEJA UM ACONTECIMENTO ANUAL. NESTA PRIMEIRA EDIÇÃO, 
SERÃO REUNIDOS 12 PROJETOS DE ARTISTAS BRASILEIROS, A 
SEREM SELECIONADOS POR MEIO DE UMA “CONVOCATÓRIA”. 
DURANTE A SEMANA DO ENCONTRO, OS ARTISTAS 
DESENVOLVERÃO, COM O APOIO DA ORGANIZAÇÃO DO SEU E 
DE MONITORES LOCAIS, SUAS AÇÕES. POSTERIORMENTE SERÁ 
PUBLICADO UM CATÁLOGO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM OS 
REGISTROS DO EVENTO. 

                                                                  PARTICIPE!    

FINANCIAMENTO:

REGULAMENTO

Poderão inscrever-se artistas, grupos, coletivos, 
agrupamentos e/ou redes de trabalho, desde que 
especificado o responsável. A realização dos projetos 
deverá ocorrer durante o período do SEU – SEMANA 
EXPERIMENTAL URBANA, de 19 a 25 de junho de 2010.

As inscrições são gratuitas e estarão  abertas no período 
de 23 de março a  30 de abril de 2010, através do email: 
portoalegreseu@gmail.com

Os projetos deverão conter ficha de inscrição 
devidamente preenchida, currículo, descrição da 
proposta, forma de execução, materiais a serem 
utilizados e material complementar, como imagens, textos 
e sons.  Apenas serão aceitas as propostas recebidas até 
o dia 30 de abril.

Ao inscrever-se, o artista, grupo ou rede autoriza 
a organização do encontro a reproduzir total ou 
parcialmente o material enviado, bem como os resultados 
do trabalho.

É de responsabilidade única, exclusiva e irrestrita do 
artista ou grupo inscrito a veracidade das informações 
por ele prestadas no ato da inscrição (no que se refere à 
documentação encaminhada), bem como a observância 
e regularidade de toda e qualquer questão concernente 
à Lei de Direitos Autorais (Lei Federal No 6.910/98) 
relacionada com os projetos inscritos e realizados 
durante o SEU.

O interessado em participar deve encaminhar, no ato de 
envio do projeto, ficha de inscrição disponível no site do 
encontro: http://portoalegreseu.wordpress.com

Serão selecionadas 12 projetos e a divulgação ocorrerá 
dia 05 de maio de 2010, através do site. Os projetos 
selecionados serão notificados por e-mail ou telefone. 

A seleção das propostas será feita pela organização do 
encontro.


