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CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA

CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA

The red carpet ( art festival # 2 )

Conversas experimentais Artista residente do Festival, apresenta Cenografia 
Povera, em colaboração com Leo Felipe. Festa de 
encerramento com os Djs 90s Hustla e COCOA MAMI 
(O Bronx).

TULA ANAGNOSTOPOULOS

MÔNICA HOFF

às
 1

9h
3021

CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA - saguão

18
h3

0 
às

 1
9h

3021
23 e 24

Performance 7 Cabeças, com participação de: Ana 
dos Santos, Carina Dias, Lívia Dávalos, Luluca Luciana, 
Mônica Hoff e Renata Sampaio
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CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA - saguão

ALEXANDRE NAVARO MOREIRA

autacom_ilhota
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20 Proposta de residência artística como contaminação 
pelas sobras das oficinas, pelos oficineiros e pelos 
oficinados participantes do evento, estabelecendo 
condições favoráveis para a manifestação, instalação 
e permanência temporária de um autacom.

TEATRO RENASCENÇA
A gente se vê por aqui (24h Globo )

NUNO RAMOS
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EXPOSIÇÕES
ROMMULO VIEIRA CONCEIÇÃO 
Tempos de Ver / O espaço se torna lugar na medida em que eu me 
familiarizo com ele / 2015-2017

PINACOTECA RUBEN BERTA

17

VERA CHAVES BARCELLOS
Epidermic Scapes
projeto de video arte, curadoria Marta Biavaschi

GALERIA CINEMATECA CAPITÓLIO

18

NOTAS DE SUBSOLO
Com proposições dos alunos do Programa de Pós-graduação 
do Instituto de Artes da UFRGS: Alice Porto, Andressa Cantergiani, 
Bethielle Kupstaitis, Carla Borba, Carlos Donaduzzi, Daiana 
Schröpel, Elias Maroso, Emanuel Monteiro, Glaucis de Morais, 
Lilian Hack, Luciane Bucksdricker, Newton Goto, Ricardo 
Ayres, Rodrigo Núñes, Sandro Ka, Tula Anagnostopoulos e 
Viviane Gueller.
PAÇO MUNICIPAL 
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OFICINAS

RAFAEL PAGATINI (VIX)
Conflitos e instabilidades
Os encontros visam debater criticamente a memória do Centro 
Municipal de Cultura através de seus arquivos históricos, que 
serão a materialidade para proposição artística dos participantes 
como forma de pensar as relações de poder no espaço cultural, 
além de situações de conflito e instabilidade que marcaram 
sua história.

FERNANDO LIMBERGER (SP)
Porto Alegre botânica 
A partir de pequenas expedições de coleta pela cidade, 
espécies arbóreas, arbustivas, herbáceas e trepadeiras serão os 
instrumentos de trabalho. As plantas serão manipuladas e 
catalogadas para a criação de trabalhos conjuntos que 
reflitam sobre o ambiente da cidade e sua paisagem.

ROCHELLE COSTI (SP) 
A avenida como campo
A oficina propõe uma prática de fotografia ou imagem em 
movimento centrada na Avenida Ipiranga à partir de observações 
relativas ao micro ou macro universo, considerando desde a 
água do Arroio Dilúvio, até a história do local, a flora, a fauna, 
a via, os deslocamentos, as calçadas, as lojas, as casas, e todo o 
conteúdo desses espaços.

LEO FELIPE (POA)
Teoria da festa: usos práticos
No primeiro encontro, a festa será abordada a partir de seus 
aspectos políticos e estéticos, tendo como estudo de caso a 
festa de música eletrônica Base. No segundo dia, a DJ Posada 
apresentará fundamentos básicos da técnica de mixagem. No 
último encontro (a festa propriamente dita), os alunos terão a 
oportunidade de acompanhar a construção do cenário e a 
produção do evento. E festejar depois!

MARION VELASCO (POA)
Performando com som em artes visuais 
Além de sons e ruídos específicos que determinam 
contextos, nossa vida diária tem adquirido novas 
necessidades e hábitos ruidosos. A escuta (percepção 
sonora espacial e temporal), o uso deste material sonoro 
(encontrado, produzido, construído) associados à presença  
(corpo) serão tratados e experimentados em performance.

GUILHERME TEIXEIRA (SP)
Arte e a politização do brincar
O conceito de Playground vem sendo celebrado nas artes 
visuais como possibilidade de ocupação políticopedagógica 
do espaço público. Com exercícios teóricos e práticos, o curso 
pretende abordar essas ideias e a relação com artistas que 
desde os anos sessenta apontam para múltiplas relações entre 
tempo/espaço livre, trabalho e lazer.

ANTONİO AUGUSTO BUENO (POA)  
Quadrado de batatas
Trabalhando com elementos da natureza e a observação e 
acompanhamento das marcas deixadas pelo tempo, será 
organizado um quadrado de batatas no gramado lateral do 
Centro Municipal de Cultura. A partir desta montagem serão 
utilizadas as batatas como elementos para o desenvolvimento 
de atividades envolvendo a cerâmica, a gravura e o desenho 
de observação.

ANA EMERICH (RJ) 
Atelier da escuta
Encontros com atenção aos sons e silêncios, em proposições que 
abarcam visualidades, gestos sonoros, espaço e movimento. 
Uma parte das atividades acontece em sala, uma parte em 
deslocamentos pela cidade, de maneira que a contextualização 
teórica, os elementos propostos como investigação e o 
repertório trazido pelos participantes componham um espaço 
comum.

CARINA LEVITAN (POA)
Ideias que flutuam (6 a 12 anos) 
A oficina propõe instigar as crianças a descobrirem as 
sonoridades dos materiais, estimulando a curiosidade e a 
sensibilidade auditiva e rítmica, inserindo o conteúdo 
musical clássico e teórico de forma lúdica e descontraída. 
Além disso, a experimentação sonora se soma ao exercício 
de criação de instrumentos com materiais do cotidiano.
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CRISTINA RIBAS (RJ)
Vocabulários/trans/arte: práticas, intersecções 
e transversalidade
A oficina desenvolverá uma série de exercícios de leitura 
do livro 'Vocabulário político para processos estéticos', 
trabalhando intersecções e transversalidades nas passagens 
entre a estética e a política.  O objetivo é a experimentação 
de uma coletividade enunciativa provisória a partir da 
produção  dos participantes.

MÔNICA HOFF (FLN)
Curadoria e educação em tempos impressionantes, 
um workshop em 5 atos
O debate, a pesquisa e a elaboração de prognósticos 
acerca das relações entre curadoria e educação serão 
desenvolvidos em 5 atos: 1) Tem uma vaca empacada 
entre a curadoria e a educação; 2) Na educação, toda 
relação é uma coreografia insubordinada; 3) Quando a 
educação não cabe no educational turn; 4) A escola 
(de artista) como modelo de contramodelo curatorial;        
e 5) Curadoria e educação em 2084.
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OFICINAS

MARIA HELENA BERNARDES
Sessão comentada do filme Espaço Além: Marina Abramovic e o Brasil
CINEMATECA CAPITÓLIO / PETROBRÁSàs
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CARINA LEVITAN
Mini Mundo, com os músicos parceiros Guilherme Ceron e Daniel Almaoe. Participação 
especial de Raquel Brust na projeção.
SALA ÁLVARO MOREYRA 
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Projeto Mapa Afetivo de Porto Alegre: a cidade que nos habita 
da oficina de Desenho dos dias do Atelier Livre
BIBLIOTECA JOSUÉ GUIMARÃES às
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LANÇAMENTO

CINEMA

SHOW

Espaço Além: Marina Abramovic e o Brasil
CINEMATECA CAPITÓLIO / PETROBRÁSàs
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INFORMAÇÕES
alivre@smc.prefpoa.com.br

(51) 3289-8057 / 8058

INSCRIÇÕES: https://goo.gl/QXKdDi

ENTRADA  GRATUITA

VALORES:
OFICINAS: R$50,00 

SHOW CARINA LEVITAN: R$30,00
CINEMA: BILHETERIA DA CINEMATECA CAPITÓLIO/ PETROBRÁS

ATIVIDADE COM INTÉRPRETE DE LIBRAS

CINEMATECA CAPITÓLIO/ PETROBRÁS
RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 1085 - CENTRO HISTÓRICO

PINACOTECA RUBEN BERTA
RUA DUQUE DE CAXIAS, 973 - CENTRO HISTÓRICO 

PAÇO MUNICIPAL
PRAÇA MONTEVIDÉU, 10 - CENTRO HISTÓRICO

CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA
(ATELIER LIVRE - TEATRO RENASCENÇA - SALA ÁLVARO
MOREYRA - BIBLIOTECA JOSUÉ GUIMARÃES)
AVENIDA ERICO VERÍSSIMO, 307 - MENINO DEUS


