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Um BANHO de arte
NO PAVILHÃO ESTARÁ REUNIDO UM TIME DE PRIMEIRA EM ARTES
PLÁSTICAS, CÊNICAS, AUDIOVISUAIS E AINDA DE MÚSICA
LUIZ FERNANDO VIEIRA
DA REDAÇÃO

A

programação do
Pavilhão das Artes
(Palácio da Instrução)
para o mês de junho
traz gratas novidades, como a
participação da artista portuguesa
Sara Seabra e do pintor mineiro
Herê Fonseca. Entre os talentos já
bem conhecidos dos matogrossense, estão Junne
Fontenelle, Estela Ceregatti,
Tatiana Horevicht, Divino
Arbués, Fidel Fiori, Amauri
Lobo, Paulo Monarco e Diego
Baraldi, entre outros. Esse time
reúne boa parte do que há de
melhor nas áreas de artes
plásticas, artes cênicas,
audiovisual e música no Estado.
A socióloga e pós-graduada
em Intervenção Humanitária Sara
Seabra, realizadora de vários
projetos audiovisuais em
Portugal, como “Caminhos do
Cinema Português”, “Imagem por
Imagem” e “Coimbra 2003”,
participará do programa Artista
Residente. Ela ministra a oficina
de Videoanimação para três
públicos-alvo - crianças de 6 a 10
anos e de 11 a 14 anos e adultos -,
cujo resultado prático é a
realização de um videoanimação.
Sara revelou que pretende utilizar
materiais recicláveis na oficina e poderá trabalhar os
mais variados temas possíveis. Vale salientar que a
socióloga tem traçado um percurso profissional que
transporta os conteúdos científicos apreendidos para
o trabalho de campo desenvolvido nos terrenos das
artes e da cultura, com o objetivo de intervir
socialmente.
Outros que participam do Artista Residente são o
pintor Herê Fonseca e a atriz e diretora Tatiana
Horevicht. Ele fechará o programa ministrando uma
oficina de criatividade com um mês de duração
tendo início no dia 15, com encontros todas as tardes
- atividade destinada a crianças de 6 a 13 anos de
idade. Mineiro de Alfenas, Herê tem 17 anos de
dedicação às artes visuais, já morou em vários
estados brasileiros e, atualmente, está radicado em
Cuiabá.
Tatiana ministrará uma oficina de Iniciação à
Interpretação que pretende investigar a fundo a
dramaturgia do ator. Um processo criativo que
advém do teatrólogo e mestre Eugênio Barbo. O
encontro tem início no dia 3 e segue até 29 de junho
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(todas as quartas e sextas). A atriz e diretora estudou
na Faculdade de Artes do Paraná, no Palácio da
Artes de Belo Horizonte e na Universidade Federal
de Ouro Preto e tem no currículo trabalhos
realizados em Mato Grosso e em Portugal.
Ainda dentro da programação de junho do
Pavilhão das Artes, a cantora, compositora e
instrumentista Estela Cerigatti comparece com a
oficina Música Cênica, que tem início no dia 7 e
término em 30 de junho, com encontros todas as
terças e quintas das 19 às 22 horas. Desde 2000, ela
vem se dedicando à música nas mais variadas
possibilidades, tornando uma das artistas mais
completas e, sua área.
Já o artista plástico Junne Fontenelle ministra
uma oficina de cerâmica nos dias 15 a 18 de junho.
O escultor autodidata, que recentemente expôs a
individual Identidades no Sesc Arsenal, tem um
trabalho marcado pelo olhar atento que revela
personagens poéticos que ampliam os sentidos e
permitem reflexões sobre o mundo e o significado
da existência humana. Ainda nessa área, o período

da manhã contará com curso de Pintura e Desenho
com o artista plástico Walf, de 13 junho a 13 de
agosto.
Na área do audiovisual, o ciclo de oficinas terá a
participação de Diego Baraldi, um apaixonado pela
sétima arte que vem desenvolvendo importantes
trabalhos no Estado, como o projeto Curta aos
Sábado. Ele ministra a oficina de Videoinstalação
nos dias 15 a 18 de junho.
Encerrando a programação, o Pavilhão das Artes
oferece ao público o Pavilhão Sonoro, evento que
contará com apresentações culturais no dia 30 de
junho, às 20 horas, no Salão Nobre do Palácio da
Instrução, com entrada franca. Entre os participantes
estão os artistas Divino Arbués, Fidel, Amauri Lobo,
Paulo Monarco e o a dupla Malê. (Com Assessoria)

Pelas mãos do
mineiro Herê, 17
anos dedicados às
artes visuais, será
oferecida uma
oficina de
criatividade

SERVIÇO - Para saber mais sobre a programação do mês de
junho do Pavilhão das Artes, basta acessar o blog
www.pavilhaodasartes.com ou entrar em contato pelo
telefone 3613-9230. Todas as oficinas e as apresentações
musicais serão gratuitas.
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Estela Cerigatti,
compositora e
instrumentista,
dará oficina Música
Cênica. Ela é
considerada uma
das artistas mais
completas na
sua área

