SEMANA DE ARTE E CULTURA 2019
PROGRAMAÇÃO: 17 de setembro de 2019
LOCAL

HORÁRIO

CATEGORIA

TÍTULO/ DESCRIÇÃO ATIVIDADE

Exposição

MOSTRA DE FOTOS COM AVES DA EACH/ Mostra de fotos e informações apenas de aves que ocorrem
e foram registradas dentro do campus da EACH. Uma forma de atrair a atenção de todas as pessoas
que frequentam o campus para uma beleza extraordinária e que está à plena vista, demandando
pouco mais de atenção no olhar e ouvidos.

Térreo do I1

Dia todo

Hall da biblioteca

Dia todo

Térreo do I1

Dia todo

Exposição

ARTE COM JEANS

Auditório Verde

10h às 11h

Palestra

DESMITIFICANDO O DESENHO/ Demonstrar a importância sobre reencontrarmos o desenho como
forma de expressão cotidiana, bem como o abandono de pré-conceitos relacionados ao mito do dom.

Espaço Ciência, Cultura e Educação ECCE

10h às 12h

Oficina

OFICINA DE ARTESANTO/ Oficina de artesanatos com resíduos sólidos.

Auditório Verde

15h30 às 17h

Oficina

INTEGRAÇÃO PSICOLOGIA E TEATRO/ Apresentação do trabalho desenvolvido no Projeto Teatro como
instrumento para desenvolvimento da sociabilidade, da iniciativa e do protagonismo, com breves
experimentações ou demonstrações com os inscritos na oficina.

Auditório Verde

17h às 20h

Exposição

Térreo do I1

20h45 às 21h

FORMAS E SOBRAS III/ Exposição de pinturas e esculturas utilizando a madeira como suporte.
Exposição/ oficina Compõe o conjunto da exposição o oferecimento de oficinas aplicando técnica de colagem e pintura
utilizando resíduos da floresta urbana.

Performance

MEMÓRIA E DITADURA: FRAGMENTOS DA HISTÓRIA BRASILEIRA/ Exposição de arte com pinturas,
fotografias, esculturas, documentário, poesias e etc.
SANGUE SAGRADO/ Homofobia Institucionalizada. Seguindo orientação da Organização Mundial da
Saúde, o Ministério da Saúde do Brasil emitiu resolução proibindo homens gays que mantiveram
relação sexual com outros homens de doarem sangue pelo período de 1 ano, decisão esta que foi
confirmada pela suprema corte do Brasil, descriminando a orientação sexual dos indivíduos e não
possíveis praticas sexuais de risco.

PROGRAMAÇÃO: 18 de setembro de 2019
Térreo do I1

Dia todo

Hall da biblioteca

Dia todo

Térreo do I1

Dia todo

Exposição

MOSTRA DE FOTOS COM AVES DA EACH/ Mostra de fotos e informações apenas de aves que ocorrem
e foram registradas dentro do campus da EACH. Uma forma de atrair a atenção de todas as pessoas
que frequentam o campus para uma beleza extraordinária e que está à plena vista, demandando
pouco mais de atenção no olhar e ouvidos.

FORMAS E SOBRAS III/ Exposição de pinturas e esculturas utilizando a madeira como suporte.
Exposição/ oficina Compõe o conjunto da exposição o oferecimento de oficinas aplicando técnica de colagem e pintura
utilizando resíduos da floresta urbana.
Exposição

ARTE COM JEANS

O QUE A BOLSA LEVA/ A performance feita por somente uma performer, terá duração de 2 a 3 horas
e pretende abordar a fresta de tempo que pode ser construída a partir de elementos carregados numa
bolsa. A ideia é que com uma bolsa grande a performer chegue no gramado da Universidade, tire um
lençol e alguns elementos da bolsa e se sente no gramado. Lá as práticas serão ligadas ao sol, à
calmaria, ao 'ter tempo'.

Gramado próximo ao Bandejão

10 às 13 horas

Performance

Anfiteatro 3

14h às 15h30

Oficina

OFICINA DE COMUNICAÇÃO NÃO-VIOLENTA/ Apresentação sobre comunicação não-violenta com
exercícios práticos para desenvolvimento da capacidade empática.

Oficina

ATELIÊ DE DESENHO: MODELO VIVO COLABORATIVO/ Ateliê voltado para a prática do desenho de
corpo e espaço. A abordagem da oficina incentivará os participantes a estudar a anatomia do corpo e
do ambiente através da observação. A participação como modelo vivo é aberta e livre, não
necessariamente de ordem do nu, podendo se utilizar de tecidos.

Auditório verde

16h30 às 18h15

PROGRAMAÇÃO: 19 de setembro de 2019

Térreo do I1

Dia todo

Hall da biblioteca

Dia todo

Exposição

MOSTRA DE FOTOS COM AVES DA EACH/ Mostra de fotos e informações apenas de aves que ocorrem
e foram registradas dentro do campus da EACH. Uma forma de atrair a atenção de todas as pessoas
que frequentam o campus para uma beleza extraordinária e que está à plena vista, demandando
pouco mais de atenção no olhar e ouvidos.

FORMAS E SOBRAS III/ Exposição de pinturas e esculturas utilizando a madeira como suporte.
Exposição/ oficina Compõe o conjunto da exposição o oferecimento de oficinas aplicando técnica de colagem e pintura
utilizando resíduos da floresta urbana.

Térreo do I1

Dia todo

Exposição

Auditório Azul

12h às 13h

Palestra

Palco em frente ao prédio da
Biblioteca - "Queijo"

13h às 14h

Apresentação
musical

Auditório Verde

14h às 16h

Sarau (teatro/
dança/ música)

Auditório Azul

17h às 18h

Palestra

Auditório Verde

18h às 19h

Teatro

Palco em frente ao prédio da
Biblioteca - "Queijo"

18h às 19h

Apresentação
musical

Auditório Azul

20h às 21h30

Teatro

ARTE COM JEANS

SEMIDIÁRIOS DA DEPRESSÃO: UMA CONVERSA; UMA PARTILHA; VOCÊ NÃO ESTÁ SOZINHX

ICAROS REIS LUNAR BLUES/ Apresentação de músicas autorais e covers

SARAU/ Manifestações artísticas programadas com os idosos da UATI e manifestações espontâneas
para o público participante do sarau. Finalizaremos com "Balada da Cura" - atividade que envolve
todos os participantes.

SEMIDIÁRIOS DA DEPRESSÃO: UMA CONVERSA; UMA PARTILHA; VOCÊ NÃO ESTÁ SOZINHX

LEITURA DRAMÁTICA/ Leituras de poesias e trechos literários e dramatúrgicos. Foco em poesia

ICAROS REIS LUNAR BLUES/ Apresentação de músicas autorais e covers
LUTO: RELATOS NÃO HÉTEROS/ Espetáculo teatral utilizando a técnica de teatro verbatim com
temática LGBTQIfobia com Grupo Teatral Espalhafatos

