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REGULAMENTO BODE PAREDE 2017

SOBRE O PROJETO:
O Bode Parede é um projeto artístico de intervenção urbana através de pintura em 8 muros da 
cidade de Petrolina-PE. Em todas as obras deverá estar incluída pelo menos uma aplicação em 
stencil de uma das 3 silhuetas de um bode (criadas pelo artista plástico Júnior Rocha) constantes no 
Anexo 3 deste Regulamento.
O bode é um animal típico do semiárido brasileiro e fortemente identificado com Petrolina, a cidade 
do Bodódromo, famoso ponto turístico local.
Serão selecionadas, através de escolha direta da Curadoria do projeto, 8 propostas para aplicação 
em muros espalhados pela cidade na Primavera de 2017. Estas propostas deverão seguir as regras 
expressas neste Regulamento. Os locais dos muros e as datas da realização de cada intervenção 
serão divulgadas posteriormente através do site www.bodeparede.com.br.

INSCRIÇÕES E PROCESSO DE SELEÇÃO:
Para participar desta seleção é necessário que se cumpra pelo menos um dos 3 pré- requisito baixo:
1. Artistas nascidos em Pernambuco, com comprovação através de cópia de documento de 
identificação com foto.
2. Artistas residentes em Pernambuco há mais de 3 (três) anos, com comprovação através de cópia 
de comprovante de residência de antes de junho de 2014 e outro com data posterior a 01/05/2017.
3. Alunos do curso de Artes Visuais da UNIVASF, com comprovação através de documento de 
matrícula no semestre 2017.1.
As propostas podem ser feitas de forma individual ou em grupo de artistas. Cada artista ou grupo 
pode enviar até dois desenhos para avaliação.
A Curadoria tem total liberdade de escolha entre as propostas enviadas, podendo também convidar 
diretamente artistas que preencham um dos 3 pré-requisitos acima listados.
As inscrições serão realizadas através do envio de e-mail para  com os bodeparede@gmail.com
Anexos 1 e 2 deste regulamento devidamente preenchidos e em formato PDF.

CRONOGRAMA DA SELEÇÃO:
Início das inscrições: 26/06/2017
Prazo final das inscrições: 07/08/2017
Resultado da seleção no site www.bodeparade.com.br: 21/08/2017 Após selecionado, o artista ou 
grupo receberá um comunicado da produção do projeto.
Atenção: A Curadoria do projeto poderá sugerir alguma alteração nas obras selecionadas. Neste 
caso, as eventuais modificações deverão ser acordadas entre o artista ou grupo e a Curadoria.
Cada artista ou grupo selecionado receberá uma ajuda de custo para participação no projeto. O valor 
exato de cada ajuda de custo será definido pela Curadoria durante o processo de seleção.
Cada proposta deverá informar uma previsão de material de consumo, no respectivo campo do 
Anexo 1 deste Regulamento.

PRODUÇÃO:
A Produção do Bode Parede disponibilizará os muros pintados de branco para os 
artistasselecionados que pintarão as obras no local e data determinados pela Produção, na cidade 
de Petrolina. O endereço de cada obra será comunicado posteriormente.
As pinturas serão realizadas em eventos abertos ao público, com a participação de Djs,
Rappers e artistas locais que tenham afinidade com a linguagem urbana contemporânea.

RETOQUE E MANUTENÇÃO:
As propostas devem levar em consideração a segurança do público e a durabilidade do trabalho. 
Infelizmente, é necessário ficar atento a possíveis atos de vandalismo que possam vir a acontecer. 
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Qualquer adereço colocado no muro deve ser fixado pelo artista ou grupo de forma a dificultar sua 
remoção ou destruição.
Também devem ser consideradas as ações de agentes ambientais como clima, pó, fuligem e as 
adversidades causadas pelo sol, chuva ou vento.
Deverá ser prevista a aplicação de vernizes e selantes para melhor proteção dos trabalhos.
Os artistas ou grupos devem ficar disponíveis para os trabalhos de retoque e/ou manutenção que se 
façam necessários ao longo da Primavera.

PADRÕES TÉCNICOS:
Como as dimensões dos muros variam, as propostas deverão prever flexibilidade para aplicação em 
áreas com as seguintes dimensões aproximadas:
1. Largura entre 6 e 9 metros.
2. Altura entre 2,2 e 3,5 metros.
A aplicação obrigatória de pelo menos uma silhueta padrão de bode deverá ter altura mínima de 1 
metro. A técnica de pintura é livre e é permitida também a aplicação de adereços, se for o caso.
As propostas podem incluir mais de uma aplicação das 3 silhuetas de bode, em quaisquer 
dimensões e orientações, podendo ser duplicadas, multiplicadas, ampliadas, reduzidas, 
rotacionadas, flipadas, invertidas, etc, desde que pelo menos uma delas siga a dimensão mínima 
acima.
As aplicações da(s) silhueta(s) de bode devem estar explícitas no ANEXO 1 enviado no momento da 
inscrição.

RESPONSABILIDADES DO PROJETO BODE PAREDE:
A Organização do Evento se responsabiliza por:
Disponibilizar os muros com pintura da base em branco e agendar a produção com os artistas.
Pagar o valor da ajuda de custo, mediante apresentação de nota fiscal, e fornecer o material 
necessário conforme Anexo 1.
Contatar o artista em caso de retoque, reparos e/ou substituições necessárias durante a Primavera 
de 2017.

RESPONSABILIDADES DOS ARTISTAS:
Deslocamento para o local da obra.
Produzir a obra original com sua melhor expertise e empenho.
Seguir fielmente a proposta apresentada durante a inscrição. A Curadoria não aceitará alterações 
que comprometam a fidelidade à obra proposta.
Aplicar o verniz e selante após o término da pintura.
Realizar retoques, reparos e/ou substituições que se tornem necessárias durante a Primavera de 
2017.
Devolver à produção do projeto todas as sobras de material.
Não serão permitidos trabalhos que desvalorizem, incentivem a violência ou exponham as mulheres 
a situações de constrangimento, nem com temas religiosos, políticos, criações com alusões a times 
de futebol, pornografia ou que de alguma forma envolvam segregação e preconceitos, manifestações 
de homofobia, discriminação racial ou apologia ao uso de drogas ilícitas. Serão vetadas também
as propostas que apresentem qualquer tipo de propaganda ou logotipo de empresas.

CONTRATO DE CESSÃO E DIREITOS AUTORAIS:
O artista ou grupo que se inscrever na seleção prevista por este Regulamento fica ciente que, caso 
sua proposta seja aprovada e executada, estará transferindo e cedendo, àprodução do projeto, 
mediante a assinatura de um contrato específico ,seus direitos autorais sobre a criação e obra, além 
de títulos e do uso e benefícios sobre o trabalho, e estará autorizando o uso de seu nome junto à 
obra de sua autoria.
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É de responsabilidade do artista ou grupo selecionado manter uma cópia desses documentos em 
seus arquivos.
O pagamento da ajuda de custo e a entrega do material somente serão feitos após a apresentação 
de nota fiscal e também assinatura e a entrega do contrato de cessão de direitos autorais 
devidamente assinado pelo artista.

EXPOSIÇÃO:
A obra terá uma placa para aplicação em stencil, onde constará o nome do artista, o título
da obra, as logomarcas das entidades apoiadoras e do Funcultura, Fundarpe e Governo
de Pernambuco.
Para outras informações, envie email para bodeparede@gmail.com


