1 a . MOSTRA COMPETITIVA X-TUDO DE CIRCO

1. APRESENTAÇÃO
Com o objetivo reconhecer e promover os múltiplos fazeres artísticos e criativos do circo,
contribuindo para ampliar a fruição, difusão e acesso as artes circenses e performáticas no Estado
do Rio de Janeiro, o Circo Crescer e Viver em parceria com o Festival X-Tudo SESI Cultural,
convida artistas, grupos, coletivos, trupes e companhias circenses à participarem da 1a Mostra
Competitiva X-Tudo de Circo, apresentando seus números/performances ao grande público,
submetendo-os à um júri convidado que irá escolher e premiar os três primeiros colocados.
A 1a Mostra Competitiva X-Tudo de Circo, terá lugar nas dependências do Circo Crescer e
Viver, localizado à Rua Carmo Neto, 143 – Cidade Nova – CEP.: 20210-051 – Rio de Janeiro/RJ,
no dia 02 de setembro de 2018.

2. DA INSCRIÇÃO
2.1. As inscrições, nos termos deste regulamento, é gratuita e os artistas, grupos,
coletivos, trupes e companhias circenses interessados deverão submetê-las até o dia 17 de
agosto de 2018.
2.2. cada artista, grupo, coletivo, trupe ou companhia circense só poderá inscrever 01 (um)
número/performance, não cabendo a um mesmo artista participar em mais de um número, mesmo
sendo coletivo;
2.3. no ato da inscricão deverá ser apresentada cópias da identidade, CPF e comprovante
dos artistas inscritos, bem como os documentos abaixo relacionados:
- FICHA DE INSCRICÃO, preenchida e assinada conforme modelo do Anexo I;
- TERMO DE RESPONSABILIDADE preenchido e assinado conforme modelo do Anexo II
- AUTORIZACÃO DE IMAGEM preenchido e assinado conforme modelo do Anexo III;
2.4. a documentação solicitada no item e 2.3 poderá ser enviada de forma digital para o email mostra.xtudo@crescereviver.org.br ou remetida por via postal para o seguinte endereço:
CIRCO CRESCER E VIVER - Mostra Competitiva de Circo - Rua Carmo Neto, 143 Cidade
Nova, Rio de Janeiro (RJ) – CEP.: 20.210-051 Rio de Janeiro
2.6. as inscrições entregues fora do prazo estabelecido no item 2.1, incluindo-se aquelas
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remetidas por via postal, bem como aquelas que não apresentarem a documentação de que trata
o item 2.3 não serão consideradas;
2.7. Para facilitar a curadoria é necessário o envio como anexo da inscrição: fotos; links
para vídeos na internet; e outros materiais que ilustrem a qualidade do número/performance
inscrita. Desde já fica informado que a remessa de materiais físicos por via postal não serão
devolvidos;

3. DA SELEÇÃO E ESTRUTURA DOS NÚMEROS E PERFORMANCES:
3.1. serão selecionados pela Direção do Circo Crescer e Viver no mínimo 10 (dez)
números/performances, entre os competidores inscritos;
3.2. os números/performances selecionados serão divulgados na página do Facebook do
Circo Crescer e Viver e os seus responsáveis notificados via e-mail até as 20:00 horas do dia 20
de agosto de 2018;
3.3. os números/performances deverão ter duração mínima de 05 (cinco) minutos e
máxima de 08 (oito) minutos, devendo conter em sua estrutura pelo menos uma técnica de uma
das seguintes modalidades circenses: acrobacia; aéreos; malabares; contorcionismo; equilibrismo;
ilusionismo; e comicidade;
3.4. não poderão concorrer números ou performances que: utilizem animais; propaguem
chamas ou utilizem substancias inflamáveis e tóxicas; façam apologia à substancias ilícitas e a
prática de atividades criminosas;

4. DA EXECUÇÃO DOS NÚMEROS:
4.1. é de responsabilidade do artista ou grupo selecionado se deslocar do seu lugar de
residência e retornar à ele por sua própria conta, bem como transportar o(s) aparelho(s) e/ou
equipamento(s) necessário(s) à execução do número/performance. O Circo Crescer e Viver em
nenhuma hipótese autorizará a utilização dos seus equipamentos, aparelhos e materiais
circenses;
4.2. qualquer necessidade de montagem prévia, tais como aparelhos para execução de
números aéreos, é de responsabilidade do(s) artista(s) e deverá ser efetuada em horários
previamente combinados com a equipe de Direção do Circo Crescer e Viver, devendo a
desmontagem ser efetuada no término da mostra;
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4.3. O Sistema FIRJAN, a Direção do Festival X-Tudo SESI Cultural e o Circo Crescer e
Viver não se responsabilizam pela perda, furto, roubo e/ou danos causados à equipamentos e
materiais dos números/performances apresentados e deixados em suas dependências;
4.4. O Circo Crescer e Viver disponibilizará rider básico de luz com afinaçãoo genérica e
equipamento para execução mecânica da(s) trilha(s) sonora(s) dos números/performances
selecionados em suporte de mídia tipo CD e/ou Pendrive, cabendo ao(s) artistas(s) produzirem e
entregarem suas respectivas trilhas até às 14h da data da realização da mostra;
4.5. O número/performance que não alcançar o tempo mínimo de execução ou ultrapassar
o tempo máixmo será desclassificado pelo júri;
4.6. Os números/performances selecionados serão apresentados em sequência definida
pela direção do Circo Crescer e Viver, podendo os mesmos serem divididos em blocos;
4.7. Todos os artistas integrantes dos números/performances selecionadas deverão se
apresentar impreterivelmente à direção da 1a. Mostra Competitiva X-Tudo de Circo às 14:00
horas na data da sua realização, no Circo Crescer e Viver para receberem as instruções do roteiro
artístico de sua execução.

5. DO JULGAMENTO E PREMIAÇÃO:
5.1. O júri será composto por 05 pessoas convidadas pelo Circo Crescer e Viver, os quais
avaliarão os seguintes quesitos:
CRIAÇÃO – que compreende avaliar a Concepção Estética, direção e apropriação da
linguagem circense no número/performance;
INOVAÇÃO – que compreende avaliar a Apropriação de novas estruturas, aparelhos e
engenhos cênicos na técnica e/ou novas formas de relação corpo X objeto e corpo X espaço;
TÉCNICA CIRCENSE – que compreende avaliar o virtuosismo e a competência na
execução da(s) técnica(s) circense(s) utilizada(s) no número/ performance;
5.2. O júri irá escolher como vencedores os três primeiros colocados, entre aqueles
números/performances que obtiverem a maior pontuação, somada as notas de todos os quesitos,
que farão jus a seguinte premiação:
1o COLOCADO – R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em dinheiro;
2o COLOCADO – R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em dinheiro;
3o COLOCADO – R$ 1.000,00 (mil reais) em dinheiro;
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5.3. Em caso de empate(s) o júri é soberano para reunir-se e decidir o vencedor;
5.4. Se não houver entendimento entre os jurados o voto de minerva será dado pela
direçãoo artística da 1a. Mostra Competitiva X-Tudo de Circo;
5.5. Em nenhum caso caberá recurso a decisão do júri e/ou da direção artística 1a. Mostra
Competitiva X-Tudo de Circo.

6. DISPOSIÇÕES GERAIS:
6.1. Quaisquer dúvidas sobre este regulamento deverão ser encaminhadas por e-mail para
o seguinte endereço: mostra.xtudo@crescereviver.org.br
6.2. As dúvidas sobre este regulamento só serão dirimidas pelo endereco de e-mail listado
no item anterior.
6.3. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela direção do Circo Crescer e
Viver.

Rio de Janeiro/RJ, 27 de julho de 2018.

CIRCO CRESCER E VIVER
1a Mostra Competitiva X-Tudo de Circo
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