
 

 

EDITAL 
CHAMADA ABERTA  
 
 
 
1. Introdução  
 
A X Bienal de Arquitetura de São Paulo será realizada de 28 de setembro a 24 
de novembro de 2013, com a curadoria de Guilherme Wisnik, Ana Luiza 
Nobre e Ligia Nobre. 
 
Com o tema Cidade: modos de fazer, modos de usar, a Bienal tem como 
objetivo expandir a atenção sobre a cidade em suas múltiplas dimensões e 
escalas, tanto pelas produções de sua construção e desenho, como pelos 
mais variados usos e apropriações dos seus habitantes. 
 
Reforçando esta intenção, a Bienal propõe uma chamada aberta de 
trabalhos, práticas e propostas, cujos trabalhos selecionados serão 
expostos no Centro Cultural São Paulo e na Plataforma da Estação de Metrô 
Pedro II, os dois pontos estratégicos da grande rede que compõe a Bienal. 
 
A organização geral do evento é de responsabilidade do Instituto de 
Arquitetos do Brasil, Departamento São Paulo (IAB-SP) e a produção 
executiva é realizada pela empresa Arte3.  
 
 
 
2. Conceito 
 
Com o título Cidade: modos de fazer, modos de usar, a X Bienal de 
Arquitetura de São Paulo propõe uma reflexão sobre as complexas 
dinâmicas que constroem e reconstroem a cidade cotidianamente, 
articulando o campo do planejamento e do projeto, situado do lado do 
“fazer”, ao domínio do “uso”, que implica a participação crítica e criativa do 
cidadão. De que forma estamos envolvidos na construção da cidadania e de 
uma desejada esfera pública no espaço urbano?  
 
O tema propõe o engajamento consciente de todos nos processos de 
construção e uso das cidades, apontando para a responsabilidade coletiva, 
de natureza eminentemente ética, que está implicada na vida em sociedade. 
Que urbanidade queremos construir em um país que vive um momento de 
desenvolvimento em meio a um mundo em crise? Que modelos seguir em 
um momento de quebra de paradigmas globais? 
 
Em sua X edição, a Bienal de Arquitetura de São Paulo muda o seu formato e 
o seu conceito. Ao invés de se concentrar em um único edifício dentro do 
Parque Ibirapuera, instala-se em pontos espalhados pela cidade. Refletindo 



 

 

sobre a cidade contemporânea, a Bienal incorpora a questão urbana na sua 
própria estrutura espacial.  
 
A escolha dos pontos que compõem a rede seguiu dois critérios básicos: a 
qualidade dos espaços, na relação arquitetura-uso; e a sua acessibilidade, 
isto é, a articulação ao sistema de transporte de massas. Assim será possível 
visitar toda a exposição a partir um sistema multimodal que tem o metrô 
como espinha dorsal, complementado por um sistema de bicicletas  
 
 
 
3. Convocatória 
 
Com base nos temas da X Bienal de Arquitetura de São Paulo, são 
convocados trabalhos, práticas e propostas dotados de dimensão 
urbana e pública, ainda que não necessariamente em grande escala 
e/ou em espaço público. Interessam, por exemplo, práticas e propostas 
(arquitetônicas, urbanísticas, artísticas, políticas) que subvertam ordens 
prévias, lidem com situações de conflito e revejam criticamente os usos 
da cidade. Não há limitações disciplinares ou programáticas para as 
propostas a serem apresentadas. 
 
As propostas serão selecionadas pela curadoria da X Bienal de Arquitetura 
de São Paulo com base no envolvimento com o tema geral e na sua 
exequibilidade nos espaços. Informações atualizadas, inclusive textos 
selecionados pelos curadores, relativos ao tema da Bienal, podem ser 
encontrados na página facebook.com/xbienaldearquitetura  
 
 
 
4. Informações técnicas 
 
4.1 Participantes 
 
Serão recebidos trabalhos, práticas e propostas de qualquer profissional, 
estudante, escritório de arquitetura, coletivo ou grupo do Brasil e do exterior. 
 

4.1.1 Restrições 
 

Ficam excluídos desta iniciativa: 
- Membros da curadoria da X Bienal de Arquitetura de São Paulo; 
- Membros da diretoria do IAB-SP; 
- Membros da produção do evento; 
- Familiares de qualquer integrante da curadoria. 
 
 
 



 

 

4.1.2 Inscrição: 
 

Os interessados deverão encaminhar para o Instituto de Arquitetos do Brasil 
– Departamento São Paulo os seguintes documentos: 
 
1- ficha de inscrição do candidato, contendo informações sobre o(s) 
participante(s), conforme modelo anexo.  
2- ficha de inscrição da obra, conforme modelo anexo 
3- currículo completo dos participantes 
 
O IAB-SP se exime de qualquer responsabilidade no que se refere à cessão 
de direitos sobre imagens e/ou textos que possam ser utilizados em qualquer 
proposta enviada. É de responsabilidade exclusiva do participante a 
obtenção das respectivas autorizações que devem ser enviadas por escrito 
para o IAB-SP juntamente à ficha de inscrição. O não cumprimento desta 
exigência implica em desclassificação nos termos deste Edital. 
 
Os custos de envio dos materiais de inscrição são de total responsabilidade 
dos participantes.  
 
Não enviar originais, pois os materiais não serão devolvidos.  
 
 
4.2 Espaço 
 
As obras selecionadas serão apresentadas no Centro Cultural São Paulo e 
na Plataforma da Estação Dom Pedro II. Não existem restrições quanto a 
natureza do trabalho, material, suporte, ou formato. 
 
Desde que sejam apresentadas as devidas anuências e autorizações legais 
junto da ficha de inscrição, pode-se submeter trabalhos, práticas e 
propostas cujos espaços sejam fora dos pontos de exposição da Bienal.  
 
 
4.3 Orçamento 
 
Todas as propostas deverão ser autofinanciadas. 
 
 
4.4 Custo de inscrição 
 
Não há custo de inscrição para esta iniciativa. 
 
 
4.5 Língua 
 
Português ou Inglês. 
 



 

 

 
4.6 Submissão das propostas 
 
Todo o material de inscrição deverá ser entregue em envelope A4 ou 
embalagem apropriada de mesmo formato, identificando o nome do 
proponente para o seguinte destinatário:  
 
Instituto de Arquitetos do Brasil – Depto. São Paulo 
Rua Bento Freitas, 306, 4º andar  
São Paulo / SP 
01220-000 Brasil 
TEL: +55 (11) 3259-6866  
 
Ou, preferivelmente, em formato digitalizado através do email (tamanho 
máximo 10.0MB): 
 
opencall@xbienaldearquitetura.org.br 
 
 
4.7 Prazo 
 
Os trabalhos, práticas e propostas devem ser entregues na sede do IAB-SP 
ou serem enviados com selo de postagem até a data de 21 de junho de 
2013. Nos casos de entrega pessoalmente na sede do IAB-SP-SP, ela deverá 
ser feita no período das 9 às 18h.  
 
 
 
5 Trabalhos, práticas e propostas selecionados 
 
5.1 Divulgação dos selecionados 
 
A divulgação dos trabalhos, práticas e propostas selecionados será 
realizada no dia 05 de julho de 2013 no site do IAB-SP e na página da X 
Bienal de Arquitetura de São Paulo no Facebook. 
 
 
5.2 Responsabilidades 
 

5.2.1 Cronograma 
 
05 de julho de 2013: divulgação dos selecionados pela Chamada Aberta da 
X Bienal de Arquitetura de São Paulo 
Até 01 de setembro: divulgação do ponto onde os trabalhos serão expostos 
De 18 a 21 de setembro: montagem nos espaços 
De 25 de novembro a 2 de dezembro: desmontagem nos espaços 
 



 

 

 
 

5.2.2 Transporte 
 

Os selecionados para a X Bienal de Arquitetura de São Paulo serão os únicos 
responsáveis pela embalagem e transporte das obras desde sua origem até 
o ponto de exposição, assim como pela retirada no ponto de exposição, 
embalagem, transporte e pelos respectivos custos.  
 
Após o término da Bienal, as obras estarão disponíveis por uma semana 
para desmontagem. Após este prazo, elas serão consideradas doações ao 
IAB-SP e poderão ser doadas para projetos e instituições, públicos e/ou 
privados afins aos projetos do IAB-SP. 
 

5.2.3 Montagem e Desmontagem 
 
A X Bienal de Arquitetura de São Paulo será responsável pela montagem e 
desmontagem dos trabalhos selecionados no espaço expositivo, assim 
como: 
 
a) pela concepção espacial da exposição 
b) pelo projeto de instalação da iluminação 
c) pela comunicação visual das exposições 
d) pela montagem e desmontagem das exposições 
e) pela composição da equipe de montagem e desmontagem das exposi-
ções 
 
O participante se compromete a, caso selecionado, consultar previamente a 
Bienal quando houver obras que requeiram cuidados especiais e que 
possam colocar em risco a segurança dos espaços expositivos, das obras e 
do público visitante. Estão incluídos aqui os trabalhos, práticas e propostas 
que, por algum motivo, possam interferir nos demais expostos na X Bienal de 
Arquitetura de São Paulo, em virtude de luz, som, odores e vibrações. 
 
Não será permitida a retirada dos trabalhos selecionados para exposição 
antes do encerramento da X Bienal de Arquitetura de São Paulo. 
 

5.2.4 Alterações à proposta selecionada 
 
Quaisquer alterações feitas às propostas submetidas e selecionadas devem 
ser comunicados à equipe da X Bienal. 
 
A equipe de curadores da X Bienal de Arquitetura reserva-se o direito de 
excluir qualquer obra cujas alterações à proposta inicial comprometam os 



 

 

critérios adotados na ocasião da aprovação. 
 
 
5.3 Direitos das obras 
 
O IAB-SP se exime de qualquer responsabilidade no que se refere a cessão 
de direitos sobre imagens e/ou textos que possam ser utilizados em qualquer 
trabalho apresentado. É de responsabilidade exclusiva do participante a 
obtenção das respectivas autorizações que devem ser enviadas por escrito 
para o IAB-SP juntamente à ficha de inscrição. 
 
O IAB-SP se reserva o direito de retirar da exposição qualquer obra que 
apresente algum perigo ao público, aos pontos de exposição e aos demais 
trabalhos, práticas e propostas expostos. 
 
O IAB-SP se reserva o direito de excluir o participante da exposição e do 
catálogo, devido ao descumprimento dos prazos e envio de documentação e 
instruções relativas aos trabalhos, práticas e propostas, incluindo-se aqui a 
qualidade técnica do material enviado.  
 
Os participantes da Chamada Aberta da X Bienal de Arquitetura de São Paulo 
autorizam o IAB-SP, sem qualquer ônus, incluídos os respectivos direitos de 
autor, a reproduzir, fotografar, filmar ou registrar – por diversos meios 
técnicos de reprodução – os respectivos trabalhos, práticas e propostas que 
poderão ser expostos, com finalidade de divulgação e registro da X Bienal de 
Arquitetura de São Paulo: catálogos impressos, banners, folders, kit de 
imprensa, mídias impressa e digital e em sítios eletrônicos. 
 
 
 
6 Questões 
 
As dúvidas devem ser enviadas à opencall@xbienaldearquitetura.org.br 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

A assinatura na Ficha de Participação implica na aceitação integral do 
presente Edital. 
 
Os casos omissos serão deliberados pela Curadoria Geral da X Bienal 
de Arquitetura de São Paulo. 
 
 
 
 
Guilherme Wisnik 
Curador da X Bienal de Arquitetura de São Paulo 
 
 
Ligia Nobre 
Curadora-adjunta da X Bienal de Arquitetura de São Paulo 
 
 
Ana Luiza Nobre 
Curadora-adjunta da X Bienal de Arquitetura de São Paulo 
 
 


