PROGRAMAÇÃO DE

OUTUBRO

DIA 12

12ª FEIRA VEGETARIANA AMANDABA

Comida saudável, produtos vegetarianos e veganos, artesanato e cultura, arte
e moda, além de música ao vivo. Os produtos podem ser consumidos no local
ou levados para casa. A programação musical fica por conta do Duo de Piano
e Voz com Cláudia Volpato e Flávio Marcondes.
A feira vegetariana atrai um grande público que é adepto à alimentação
saudável e sustentável. O número de expositores e atrações vem crescendo
exponencialmente envolvendo o projeto de sustentabilidade e meio ambiente.
A feira acontece desde 2015 e está em sua 12ª edição.
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(Terça-feira)
10h às 14h

LOCAL:
Bosque Municipal – Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1001.
Entrada Gratuita!
A Feira e a programação musical são apoiados pela Lei Aldir Blanc, através de
edital lançado pela Secretaria Municipal de Cultura de Marília.
OBS: Data do evento previamente marcada para o dia 10/12 foi alterada para
o dia 12/10 (terça), devido à previsão de mau tempo.

DIA 17

TARDE CURUMIM

Leve seus filhos para uma tarde de muita diversão com
brincadeiras infantis, presença dos palhaços Otta e Idi,
gincanas, participação dos super heróis da Liga do Bem e
contação de histórias. Distribuição gratuita de pipoca e
algodão-doce.
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(Domingo)
14h às 17h.

Local: Bosque Municipal
Realização: Secretaria Municipal da Cultura
Apoio: KNN Idiomas.
Entrada gratuita.

BANDA MARCIAL ABRE INSCRIÇÕES PARA
NOVOS ALUNOS

Estão abertas as inscrições para novos alunos da Banda Marcial
“Cidade de Marília”.
As inscrições devem ser feitas de segunda à sexta, das 13h às 17h, na
Av. Brasil, 252, ou pelo telefone (14) 9 9831-0899 – também Whatsapp
(com Marcos).
Os interessados devem ter idade a partir de 11 anos (para o corpo
musical) e de 13 anos (para o corpo coreográfico – linha de frente), e
comparecer ao local, munidos de documento de identidade e
acompanhados dos pais ou responsáveis.
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De
Segunda a sexta
Das 13h às 17h.

Ao ser admitido na banda, os alunos passam automaticamente a fazer
parte da Banda Marcial “Cidade de Marília”. Vale ressaltar que a
Prefeitura de Marília cede uniforme, lanche e instrumento para os
participantes. Os cursos são totalmente gratuitos.
A Banda Marcial foi criada em abril de 1995, e é composta por 30
integrantes, entre corpo musical, corpo coreográfico, balizas e portabandeiras. É mantida pela Prefeitura de Marília, por meio da Secretaria
Municipal da Cultura e conta com o apoio da Associação Cultural da
Banda.
O Maestro responsável pela banda é Clairton Vieira Basta e o Instrutor
de Ordem Unida é Marcos Aparecido Geraldo da Silva.
Nova Sede: Neste ano a Banda Marcial está de casa nova. Após
ensaiar por muitos anos no Ginásio de Esportes Cemec, agora, pela
primeira vez a Banda tem sua sede própria, localizada na Av. Brasil. O
espaço é amplo, adequado para os ensaios da equipe.
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Quintas-feiras
Das 18h às 22h.

EXPOSIÇÃO CULTURAL
ARTESANATO “FEITO À MÃO

Sempre às Quintas-feiras, das 18h às 22h
Local: Feira Noturna Pôr do Sol
Av. das Indústrias, próximo ao Ganha
Tempo.

BIBLIOTECA MUNICIPAL
PROGRAMAÇÃO OUTUBRO/21

EXPOSIÇÕES

VITRINE
●

“Novidades da Biblioteca”
Data: de 01 a 15/outubro
Exposição das obras bibliográficas recém-adquiridas pela Biblioteca Pública Municipal, sugeridas em grande parte pelo
público usuário, englobando assuntos tais como: literatura infantojuvenil, literatura espírita, literatura angolana, literatura
norte-americana, literatura brasileira, autobiografia, autoajuda, racismo, etc., de autores como Arcari Caroline, José
Eduardo Agualusa, Frank Herbert, Fml Pepper, Barack Obama, George Samuel Clason, Grada Kilomba entre outros.
Antecipando a comemoração da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, que ocorre de 23 a 29 de outubro.
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●

“Desenhe Marília, a Cidade Irmã de Higashi Hiroshima”
Data: de 18 a 29/outubro
Exposição de desenhos que retratam os pontos turísticos da cidade de Marília, vencedores de concurso idealizado pelo
DRI/NIPEX/UNIMAR (Departamento de Relações Internacionais e Núcleo Integrado de Pesquisa e Extensão) em parceria
com o Consulado Geral do Japão (SP), Fundação Japão, Nikkey Marília, Secretaria Municipal da Cultura, Secretaria
Municipal da Educação, Câmara Municipal e Diretoria de Ensino Região de Marília, com o intuito de revitalizar as relações
de irmanamento entre as cidades de Marília e Higashi Hiroshima.

EVENTOS E OFICINAS
BIBLIOTECA NA TARDE CURUMIM
Pesca Literária e Espaço de Leituras
Dia: 17/10 (domingo)
Horário: das 14h às 17h. Local: Bosque Municipal
Público-alvo: censura livre
Participação da Biblioteca Municipal na Tarde Curumim, trazendo a pesca literária com sorteio de livros e espaço para leituras.

VIAGEM LITERÁRIA
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Contação de histórias: Contos Populares
Apresentação: Cia. Sá Totonha
Dia: 21/10 (quinta-feira), às 9h e às 14h.
Local: Biblioteca Pública Municipal
Público-alvo: censura livre
Sugestão de leitura:
A história da princesa do reino da Pedra Fina (Rosinha Campos e Leandro Gomes de Barros).
A história de Juvenal e o dragão (Leandro Gomes de Barros). Disponível em:
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/jn000014.pdf
A Biblioteca Pública Municipal sedia a 13ª edição do Programa Viagem Literária, que conta com o apoio do
Governo Federal, Ministério do Turismo e Secretaria Especial da Cultura. A Cia. Sá Totonha, fundada pelo
pernambucano Márcio Maracajá, foi inspirada na personagem Negra Totonha, de José Lins do Rêgo.

PROGRAMAS PERMANENTES
Curso de informática online para a terceira idade:
Dias e horários: terça-feira e quinta-feira (das 9h30 às 11h00),
quarta-feira e sexta-feira (das 10h00 às 11h30)
Público-alvo: + 50 anos
Vagas: 14 (Cadastro-reserva com Pedro ou Mônica)

Roda de leitura online para cegos:
Dias e horários: quintas-feiras (das 8h30 às 10h00 e das 16h00 às 17h30)
Público-alvo: pessoas com deficiência visual
Vagas: ilimitadas (Cadastro com André)
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Iniciação à informática – Curso DOSVOX e NVDA;
Ensino do Sistema Braille;
Uso do Sorobã (aparelho usado para fazer cálculos);
Orientação e mobilidade;
Estimulação precoce;
Atendimento especializado para crianças matriculadas na rede pública;
Orientação a professores na preparação de material adaptado;
Atendimento psicológico.
Local: Biblioteca Braille, em parceria com a ADEVIMARI
Dias: de segunda a sexta-feira. Horário: a combinar
Público-alvo: pessoas com deficiência visual ou baixa visão
Vagas: agendar horário com o prof. Nelson pelo telefone (14) 3433-2111

CONECTE-SE COM A BIBLIOTECA MUNICIPAL!

Telefone e WhatsApp: (14) 3454-7434
E-mail: biblioteca@marilia.sp.gov.br
Instagram: @bmmviva
Facebook: www.facebook.com/bmmviva/
Consulta ao catálogo online da biblioteca: http://servicos.marilia.sp.gov.br/biblioteca/
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Endereço: Rua São Luiz, nº 1295, Centro - Marília/SP.
Horário de atendimento ao público: de segunda a sexta-feira, das 08h30 às 17h30, seguindo os protocolos
de segurança e prevenção ao Covid-19.

BIBLIOTECA BRAILLE
Telefone: (14) 3433-2111
Endereço: Avenida Sampaio Vidal, nº 245 (piso superior, entrada pela Avenida Rio Branco) – Centro –
Marília/SP
Horário de agendamento: segunda a sexta-feira, das 8h00 às 12h00.

TEATRO MUNICIPAL
PROGRAMAÇÃO OUTUBRO/21

Dia 03 (Domingo) – 16h
CIRCO FUBANGUINHO – TURMA LONA PRETA
Espetáculo inspirado nas charangas, farsas e bufonarias. As músicas costuram o
enredo. Nele, dois palhaços, demitidos e expulsos do picadeiro, tentam se inserir a
qualquer custo.
Ingresso: Trocar na Bilheteria do Teatro uma hora antes do espetáculo por 1 kg. de
alimento não perecível (revertido ao Fundo Social de Solidariedade de Marília).
Realização: Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e
Economia Criativa, programa Juntos Pela Cultura, gestão da Organização Social
Amigos da Arte, e apoio da Secretaria da Cultura de Marília.
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Dia 05 (Terça) – 20h
ESPETÁCULO “CIDADE”
Sinopse: O desamparo tomou a vida urbana, há mais cidades do que cidadãos nesse
cenário cinza e desamparado. Desta contradição, surge o contraditório espetáculo
“Cidade”: Uma obra que se apresenta quanto teatro, através da música, dança,
poesia e o desarmônico barulho da cidade.
Artistas convidados: Catarina Aukar (bailarina), Frodo (músico/ator), Gian Gonzales
(músico/ator), Iberê (músico/malabarista), Isabella Beatriz Pozenatto (atriz), Kathleen
(atriz), Rafael Sarti (músico), Marilyn Scarlet Freeman (ator/ilustrador), Michael Lucas
Rodrigues Rosa (bailarino/ator).
Ingresso: Trocar na Bilheteria do Teatro uma hora antes do espetáculo por 1 kg. de
alimento não perecível (revertido ao Fundo Social de Solidariedade de Marília).

Dia 06 (Quarta) – 19h
4º ATO ECUMÊNICO
Ato ecumênico e inter-religioso “Somos todos irmãos”
Ato ecumênico e inter-religioso que tem tido a participação de diversas organizações
religiosas. A proposta é promover o diálogo sobre a importância do olhar para o outro como
seu irmão e a partir desse olhar, surgirem ações de ajuda mútua que fortaleçam a fé e a
esperança na Humanidade.
Ingresso: Trocar na Bilheteria do Teatro uma hora antes do espetáculo por 1 kg. de alimento
não perecível (revertido ao Fundo Social de Solidariedade de Marília).
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Dia 08 (Sexta) - 20h
ROCK OF THRONES
Sinopse: O Rei do Rock, os Meninos de Liverpool e a Banda da Rainha se uniram
em um espetáculo único! Focados em trazer a época de reinado do rock dos anos
60 a 80, Rock of Thrones traz as bandas de Adam Roman (Elvis Presley), Beatles
Cavern Club (The Beatles) e Antonio Lobato (Queen) que através da fidelidade,
performance e canto, prometem fazer com que os fãs vivam novamente a
experiência de verem os reis do rock nos palcos novamente! Produzido em um
formato de três shows em uma noite, Rock of Thrones, começa com o clássico
Rock'n Roll dos Beatles, passando pelos emocionantes hits de Elvis Presley até os
contagiantes sucessos do Queen.
Ingressos:
Meia – R$40,00 | Antecipado – R$60,00 | Inteira – R$80,00
À venda no site http://www.vargasingressos.com.br

Dia 09 (Sábado) – 20h
MISS MARÍLIA INFANTIL E TEEN
Escola de Dança Jazz Bel.
Ingresso: R$15,00, podendo ser adquiridos diretamente na escola.
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Dia 10 (Domingo)
STAND UP - THIAGO VENTURA EM MODO EFETIVO
Classificação indicativa: 14 anos. 70 min.
Sinopse: Com mais de 4 milhões de inscritos em seu canal do Youtube, seus vídeos
alcançam resultados surpreendentes. Alguns deles têm cerca de 50 milhões de views.
Thiago é um dos maiores comediantes de stand up comedy da atualidade. Com sua
personalidade irreverente, se destacou no cenário da comédia com o estilo "de quebrada" e
por fazer piada com assuntos do dia a dia e vivências da periferia, fazendo com que
milhares de pessoas que nunca haviam estado no teatro, pudessem se identificar e rir.
3 Sessões: 16h – 18h30 – 21h.
Ingressos:
Meia – R$50,00
Unimed – R$50,00
Antecipado – R$60,00
Inteira – R$100,00
À venda no site: https://megabilheteria.com/evento/temporada?id=20190519152342

Dia 12 (Terça) - 17h
MUSICAL - SÍTIO DO PICA PAU AMARELO
Classificação: livre. Duração: 50min.
Sinopse: O público vai se divertir com os personagens Emília, Narizinho, Dona Benta, Tia
Nastácia, Rabicó, Visconde de Sabugosa, Saci, Dr. Caramujo e, claro, a Cuca, nessa
aventura. Muito mais de apenas entreter, o espetáculo busca valorizar a cultura brasileira,
seus autores e obras; resgatar a leitura e o contato com o livro físico. A peça teatral nasce
no resgate lúdico, no folclore, na imaginação e na importância que ela nos oferece dentro do
contexto social e contribui para a construção da cidadania e da nossa identidade cultural.
Ingressos: Meia - R$25,00
|
Criança - R$25,00
|
Unimed - R$25,00
Antecipado - R$30,00
|
Inteira - R$50,00
À venda no site: https://www.megabilheteria.com/evento?id=20210908174714
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Dia 14 (Quinta) – 20h
GALA DE FORMATURA 2021 – BALLET JOVEM DE MARÍLIA
Trabalhos coreográficos em homenagem às formandas de 2021. Nessa noite
mágica iremos homenagear as nossas formandas e apresentar trabalhos dos
nossos alunos do curso de formação!
Av. Pedro de Toledo 1100A. Informações (14)9 9850-5868.
Ingressos: Meia - R$20,00
Antecipado - R$20,00 (até 12/10 pelo site)
Meia – R$20,00 (no dia, na bilheteria do Teatro)
Inteira – R$40,00 (no dia, Bilheteria do Teatro)
Ingressos à venda no site:
www.sympla.com.br/gala-de-formatura-2021__1346437

Dia 15 (Sexta) – 20h
ESPETÁCULO INFANTO-JUVENIL - A LENDA DA PONTE + WORKSHOP
Cia Bambolina
Sinopse: Quatro crianças da cidade, com um livro nas mãos, decidem sair numa aventura
para procurar a ponte de cura e morte presente na Lenda da Ponte. Com os elementos da
lenda vivos diante de seus olhos, um coveiro e uma curandeira vão deixar esse grupo de
amigos em maus bocados. É uma história de suspense e terror com pitadas de amizade e
amor.
Ingresso: Evento gratuito com doação de 1kg de alimento não perecível (Fundo Social de
Solidariedade). Troque pelo ingresso na Bilheteria do Teatro 1h antes do espetáculo.
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Dia 17 (Domingo) – às 15h e 17h30
ESPETÁCULO INFANTIL - CHAPEUZINHO VERMELHO
Cia. Linguagem Artística.
O maior sucesso do Teatro Infantil – milhares de espectadores!
Duas sessões - às 15h e 17h30h.
Ingresso: R$20,00 (preço único), à venda na Bilheteria do Teatro 1 hora antes do
espetáculo.

Dia 19 (Terça) – 20h
ESPETÁCULO STAND UP COM ANDRÉ SANTI
Sucesso de público e crítica por onde esteve em cartaz e dono de um humor físico com um
ritmo cativante, que quebra o tradicionalismo do formato, tornando ainda mais atraente suas
apresentações. Com mais de 10 anos de experiência artística, é um dos poucos humoristas
que mistura diversas linguagens dentro de um único show. Apresentou por três anos o
programa “Os Impedidos” da TV Gazeta e por um ano integrou o elenco do Programa
Pânico na Rádio Jovem Pan. André já esteve em diversos programas de rádio e TV, e é
figura carimbada em vários programas do canal Comedy Central. us, Recife, entre outros.
Ingressos: Antecipado - R$40,00 | Meia - R$35,00 | Inteira - R$70,00
À venda no site:
http://www.sympla.com.br/andre-santi-em-marilia-sp---stand-up-comedy__1321924
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Dia 22 (Sexta) – 20h.
ESPETÁCULO “NÓI QUE É POBRE – TOUR 2021” COM CLEBER ROSA
Classificação indicativa: Livre. Comédia. 80min.
Sinopse: Com mais de 1 bilhão de visualizações e 4 milhões de seguidores, o humorista
mineiro Cleber Rosa leva seu show de humor, de grande sucesso, por todo o Brasil.
Em pouco mais de uma hora, sua comédia stand-up aborda situações comuns da vida de
um homem simples; causos do seu personagem mais querido e popular, Chico da Tiana, e o
quadro Reclamação do Dia, divertem plateias por onde passa.
A cada cidade, um texto diferente com referências locais, o show recebe pessoas de todas
as idades já que o texto é livre de palavrões.
Ingressos: Meia - R$30,00 | Unimed - R$30,00 | Antecipado - R$40,00
Inteira - R$60,00
À venda no site: https://megabilheteria.com/evento?id=20210810195559

Dias 23 e 24 (Sábado e Domingo)
FESTIVAL LIVRE DE DANÇA
Regulamento e informações: WhatsApp - (11) 953582123 ou
uirapuru.arte@gmail.com
Horários:
Dia 23 (Sábado) – 18h.
Dia 24 (Domingo) – 16h.
Ingresso: 1 kg. de alimento não perecível (trocar na Bilheteria do Teatro uma hora
antes do espetáculo. Revertido ao Fundo Social de Solidariedade de Marília).
Realização: Instituto Uirapuru Socialização e Arte
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Dia 27 (Quarta) – 18h.
SIMPÓSIO SOCIGH FAMEMA 2021 – 18h.
O maior evento de Gastroenterologia e Hepatologia de Marília.
Realização: SOCIGH Famema.
Ingressos: www.eventbrite.com.br/e/simposio-socigh-2021-tickets-170454652454 + 1
kg. de alimento não perecível (Fundo Social de Solidariedade)
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Dias 28 e 29 (Quinta e Sexta) – 19h30
APRESENTAÇÕES DE DANÇA + MÚSICA ERUDITA E POPULAR – MUSIC ALL ESCOLA
DE MÚSICA
Programa:
Dia 28 – Dança + Música Erudita: piano clássico e violino, ballet infantil e adulto.
Dia 29 – Dança + Música Popular: alunos de técnica vocal e instrumentos musicais,
divididos em categorias de solo, banda, Hip hop e jazz.
Biografia: Há mais de 17 anos na cidade, a escola conta com a maior infraestrutura da
região, com excelentes professores. Nossa escola oferece trabalhos com musicoterapia,
atendendo públicos que necessitam ter uma qualidade de vida melhor, seja aluno com
deficiência visual, autista e também pessoas com depressão independente do grau. Daí vem
o nosso nome que traduzindo, Music.All / Music For All = Música para tudo e todos.
Ingressos: trocar na escola por 1 kg. de alimento não perecível (revertido para o Fundo
Social de Solidariedade de Marília)
Dia 30 (Sábado) – 20h
COMÉDIA MUSICAL – “FOREVER YOUNG”
Sinopse: Seis atores representam a si mesmos, fazendo uma brincadeira: “Como estarão
daqui a 40 anos?”. Quase centenários, passam seus dias, de forma bem-humorada, em um
teatro transformado em retiro para artistas, sempre sob a supervisão de uma enfermeira. Na
ausência dela, estes simpáticos senhores se transformam, revelando suas verdadeiras
personalidades e mostrando, através do bom e velho rock’n’roll, que o sonho ainda não
acabou e que eles são eternamente jovens! Com hits de sucesso do rock/pop mundial
incluindo a emblemática “Forever Young”, as lembranças vêm à tona e todo o ambiente se
transforma… Desde que a enfermeira não volte!
Ingressos:
Meia - R$40,00
|
Unimed - R$50,00
|
Inteira - R$80,00
À venda no site: http://www.megabilheteria.com/evento?id=20210909123353

IMPORTANTE:

- Para a prevenção da Covid-19, é obrigatório o uso de máscara durante todo o espetáculo; é proibido comer ou beber
no Teatro.
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- A realização, a produção e a venda de ingressos dos eventos são de inteira responsabilidade das empresas
produtoras/realizadoras.

- Agenda sujeita a alterações.

DIAS

DANÇA CONTEMPORÂNEA

Outubro

COORDENAÇÃO: RENATA PAULINO
Datas dos encontros e horários:
07/10 (quinta-feira) - 19h às 22h
13/10 (quarta-feira) - 19h às 21h30.
20/10 (quarta-feira) - 19h às 21h30.
Local: Teatro municipal - Av. Rio Branco, 51 - Centro
Público alvo: pessoas com ou sem experiência em dança, a partir de 14 anos
Inscrições: vagas encerradas.
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7 – 13 – 20

Sinopse:
Esta Oficina de Dança Contemporânea é destinada àqueles que buscam novas
estratégias para se mover criativamente. Ao longo dos encontros serão
trabalhadas estratégias para se mover criativamente - relacionando tanto os
saberes técnicos como as dimensões sensíveis do corpo em movimento. A
ideia é oferecer ferramentas que facilitem e ampliem repertórios de
movimento, viabilizando a expressão criativa e singular de cada participante.
Renata Paulino é artista da Dança mariliense. Com formação em Dança
(bacharelado e licenciatura) pelo Instituto de Artes da UNICAMP (2019/2020) e
intercâmbio na London Contemporary Dance School (2018), a artista
atualmente trabalha em como criadora e intérprete em produções
independentes de dança contemporânea, além de ser professora de dança
contemporânea e social media do Portal MUD.

DIAS

A VOZ DAS MULHERES NEGRAS NA HISTÓRIA

COORDENAÇÃO: BRUNA MOTTA
Datas dos encontros e horários:
9, 16, 23 e 30 de outubro e dia 6 de novembro (sábados)
Horário: 14h30 às 16h30
Local: Casa de Cultura “Cristovam Ruiz” - Av. Santo Antonio, 136 - Centro
Público alvo: estudantes, professores, escritor e interessados a partir de 16
anos
Inscrições: vagas encerradas.
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9, 16, 23, 30/10 e 6/11

Sinopse: A oficina consiste em um mergulho pela história do Brasil através do
olhar negro e feminino. Descolonizando os saberes com base na literatura
produzida por mulheres negras em diferentes períodos da história do Brasil.
Vamos analisar continuidades e rupturas na estrutura racial, bem como seus
impactos na construção de pensamento social. Bruna Motta é formada em
ciências sociais pela UNESP de Marília. Durante a universidade foi professora
de literatura e coordenadora pedagógica do Cursinho Alternativo da Unesp de
Marília. Professora de geografia na rede pública, escritora, slammer e
produtora cultural. Atua em projetos de arte educação e incentivo à leitura
como o Slam Subterrâneo e o projeto Escurecendo a Questão.

DIAS

TEORIA E PRÁTICA DA LINGUAGEM FOTOGRÁFICA

Outubro

COORDENAÇÃO: LUCIANA CREPALDI
Datas dos encontros e horários:
18, 19, 20, 21 e 22 de outubro (segunda a sexta).
Horário: 18h30 às 21h30
Público alvo: interessados a partir de 15 anos
Inscrições: até 15 de outubro, ou até o encerramento das vagas.
Quantidade de vagas: 30 vagas que serão preenchidas por ordem de inscrição
Atenção: Os encontros serão realizados na modalidade “on line” via plataforma
Zoom.
Link de inscrição:http://tinyurl.com/linguagemfotografica
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18, 19, 20, 21 e 22

Sinopse: Orientação no incremento do potencial criativo e reflexivo para
criação e edição da imagem. Noções básicas sobre o funcionamento do
equipamento fotográfico e os diversos programas de tratamento da imagem e
seus efeitos e suas possibilidades criativas. Motivar a prática de habilidades
que possam originar imagens com maior qualidade técnica e artística
Luciana Crepaldi é uma artista e arte-educadora que se expressa com
imagens. Graduada em arquitetura na PUC de Campinas, cursou fotografia no
Instituto Pati Limona de Barcelona. Expõe sua arte no Museu de Arte
Contemporânea de Barcelona, nas Universidades de Alicante, Cádiz e Huelva;
na Feira de Arte Contemporânea de Madri, em Paris, Nova York, Baltimore,
Alemanha, Canadá, São Paulo, nas Bienais de Tenerife e Tarragona, entre
outras.

DIAS

CONFECÇÃO E USO DO FIGURINO NO CORPO EXPRESSIVO

Outubro

COORDENAÇÃO: CALU MONTEIRO.
Datas dos encontros e horários:
18, 19, 20, 21 e 22 de outubro (segunda a sexta).

OUTUBRO DE 2021

OFICINA CULTURAL

18, 19, 20, 21 e 22

COMPOSIÇÃO DA PERSONAGEM ATRÁVÉS DO FIGURINO

Dias 19, 22, 26 e 29 de outubro (terças e sextas-feiras) – das 18h30 às 21h30
Dia: 05 de novembro (sexta-feira) – das 18h30 às 21h30
Local: Casa de Cultura “Cristovam Ruiz” – Av. Santo Antonio, 136 - Centro
Público alvo: interessados a partir de 14 anos
Inscrições: até 14 de outubro, ou até o encerramento das vagas.
Quantidade de vagas: 20 vagas que serão preenchidas por ordem de inscrição
Atenção: Os encontros serão realizados na modalidade presencial. Gratuito.
Será criado um grupo de Whatsapp para transmitir informações sobre a Oficina.
Link de inscrição: em breve em nosso blog: www.culturamarilia.blogspot.com
Sinopse: A oficina “Composição da Personagem através do Figurino” pretende
sensibilizar e capacitar os participantes para a confecção de figurinos e adereços
cênicos a partir do estudo da composição das personagens e da técnica de
customização de roupas, propondo um diálogo interdisciplinar entre o teatro e as
artes plásticas.
Calu Monteiro é ator, diretor, figurinista, professor de teatro, contador de histórias e
produtor cultura da Casa Bonfim arte e cultura; com DRT 18982, bacharel em Artes
Cênicas pela Faculdade de Artes do Paraná- FAP. Incansável trabalhador do teatro,
há 24 anos caminha pela arte construindo poesia, amizade e conhecimento, na
esperança de uma vida intensa, sensível e sem regras.

DIAS

FOTOGRAFIA AUTORAL EM TEMPOS DE PANDEMIA

Outubro

COORDENAÇÃO: LUCIANA CREPALDI
Datas dos encontros e horários:
25, 26, 27, 28 e 29 de outubro (segunda a sexta).
Horário: 18h30 às 21h30.
Público alvo: interessados a partir de 16 anos
Inscrições: até 22 de outubro, ou até o encerramento das vagas.
Quantidade de vagas: 30 vagas que serão preenchidas por ordem de inscrição
Atenção: Os encontros serão realizados na modalidade “on line” via Zoom.
Link de inscrição:http://www.tinyurl.com/fotografiapandemia

OUTUBRO DE 2021

OFICINA CULTURAL

25, 26, 27, 28 e 29

Sinopse: Serão analisados aspectos formais, sociais, estéticos e conceituais das
imagens realizadas sobre o tema: “em tempos de pandemia", possibilitando assimilar
e compreender a diversidade de poéticas que a prática fotográfica é capaz de
engendrar. Sem pretensões, o participante vai praticando sua intuição e seu olhar,
enriquecendo sua cultura visual e reflexiva, alçando e expressando um estilo próprio e
peculiar, afinado com suas referências vivenciais e afetivas.
Luciana Crepaldi é uma artista e arte-educadora que se expressa com imagens.
Graduada em arquitetura na PUC de Campinas, cursou fotografia no Instituto Pati
Limona de Barcelona. Expõe sua arte no Museu de Arte Contemporânea de
Barcelona, nas Universidades de Alicante, Cádiz e Huelva; na Feira de Arte
Contemporânea de Madrid, em Paris, Nova York, Baltimore, Alemanha, Canadá, São
Paulo, nas Bienais de Tenerife e Tarragona, entre outras.

DIAS

COTIDIANO E SUAS NARRATIVAS POÉTICAS

Novembro

COORDENAÇÃO: LUCIANA CREPALDI
Datas dos encontros e horários:
08, 09, 10, 11 e 12 de novembro (segunda a sexta).
Horário: 18h30 às 21h30
Público alvo: interessados a partir de 16 anos
Inscrições: até 5 de novembro, ou até o encerramento das vagas.
Quantidade de vagas: 30 vagas que serão preenchidas por ordem de inscrição
Atenção: Os encontros serão realizados na modalidade “on line” via Zoom.
Link de inscrição: http://www.tinyurl.com/narrativascotidiano

OUTUBRO DE 2021

OFICINA CULTURAL

08, 09, 10, 11 e 12

Sinopse: Oficina deseja abordar as questões do cotidiano com criatividade e como
despertá-la através da prática fotográfica. Apreciar o admirável que está oculto no
comum, aprender a olhar o mundo indo aos detalhes. Reflexão sobre o processo
criativo e a forma como os discursos podem ser narrados. A leitura da imagem como
uma atividade subjetiva, compromissada com a experiência racional e sensível de
tomada de consciência do mundo, que exige uma educação estética do olhar.
Luciana Crepaldi é uma artista e arte-educadora que se expressa com imagens.
Graduada em arquitetura na PUC de Campinas, cursou fotografia no Instituto Pati
Limona de Barcelona. Expõe sua arte no Museu de Arte Contemporânea de
Barcelona, nas Universidades de Alicante, Cádiz e Huelva; na Feira de Arte
Contemporânea de Madrid, em Paris, Nova York, Baltimore, Alemanha, Canadá, São
Paulo, nas Bienais de Tenerife e Tarragona, entre outras.

DIA

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS AFRICANAS

COORDENAÇÃO: BRUNA MOTTA
Datas dos encontros e horários:
13 de novembro (Sábado).

OUTUBRO DE 2021

OFICINA CULTURAL

13 de Novembro

Horário: 15h às 17h
Local: Casa de Cultura “Cristovam Ruiz” - Av. Santo Antonio, 136 - Centro
Público alvo: interessados a partir de 14 anos
Inscrições: até 10 de novembro, ou até o encerramento das vagas.
Quantidade de vagas: 20 vagas que serão preenchidas por ordem de inscrição.
Atenção: Os encontros serão realizados na modalidade presencial.
Link de inscrição: em breve em nosso blog: www.culturamarilia.blogspot.com
Sinopse: Esta oficina é um convite para viajar pela África através das contações de
histórias africanas, conhecendo a diversidade cultural e linguística presente no
continente. As aulas contam com exposição da professora, apresentação de contação
de história e produção de uma contação de história pelos matriculados no curso.
Bruna Motta é formada em ciências sociais pela UNESP de Marília. Durante a
universidade foi professora de literatura e coordenadora pedagógica do Cursinho
Alternativo da Unesp de Marília. Professora de geografia na rede pública, escritora,
slammer e produtora cultural. Atua em projetos de arte educação e incentivo à leitura
como o Slam Subterrâneo e o projeto Escurecendo a Questão.

DIA

ENCADERNAÇÃO MANUAL COM AFETO

COORDENAÇÃO: JAQUE ALVES E YAMIN
Datas dos encontros e horários:
13 de novembro (Sábado).
Horário: 13h30 às 18h30
Local: Casa de Cultura Cristóvão Ruiz – Av. Santo Antônio, 136 - Centro
Público alvo: adolescentes, jovens e interessados a partir de 15 anos
Inscrições: até 08 de novembro, ou até o encerramento das vagas.
Quantidade de vagas: 15 vagas que serão preenchidas por ordem de inscrição
Atenção: Os encontros serão realizados na modalidade presencial.
Link de inscrição: em breve em nosso blog: www.culturamarilia.blogspot.com

OUTUBRO DE 2021

OFICINA CULTURAL

13 de Novembro

Sinopse: A oficina de encadernação manual com afeto, destinada para iniciantes,
apresentará a técnica da costura canoa como possibilidade de criação de cadernos,
utilizando materiais acessíveis e com um processo simples e de fácil aprendizado. A proposta
é potencializar a criatividade e resgatar os saberes manuais como estratégia de autocuidado,
aproximação e encontro conseguem e com os outros.
As hermanas Jaque Alves e Yasmin Alves ministram oficinas de Arte Urbana compartilhando
as técnicas de stencil, lambe lambe, stickers e colagem manual no Estúdio Nosotras, espaço
que também atua com economia criativa e solidária, rodas de conversa e intervenções,
utilizando as manifestações artísticas das artes visuais como forma de estabelecer diálogo e
ações efetivas em busca de um outro mundo possível. Jaque é bacharel em Serviço Social
pela UNIMAR e especialista em Juventude no Mundo Contemporâneo pela PUC Goiás,
Yasmin é graduada em Design Gráfico pela UNIVEM, e possui curso técnico de Educadora
Social pelo SENAC, ambas são graduandas do curso de licenciatura em Artes Visuais pela
UNINTER.

PONTOS MIS

#MISEMCASA
PROGRAMAÇÃO OUTUBRO/21

DIA

BATE-PAPO DE CINEMA: “AS FILHAS DO FOGO”

(Sábado)

Datas:
- Filme disponível de 07.10 (às 11h) até 09.10.
- Bate-papo ao vivo no dia 09 de outubro, às 18h, no canal do MIS YouTube.
Link: https://forms.gle/V2YcMS5d5jd5JF2V7
Ingresso: Gratuito Classificação: 18 anos Acessibilidade: Libras

OUTUBRO DE 2021

PONTOS MIS - #MISEMCASA

09/10

Sessão em Parceria com Vitrine Filmes.
O Bate-papo de Cinema Pontos MIS realiza, aos sábados, exibições de filmes seguidos de debates
ao vivo no YouTube do Museu, buscando trazer membros da equipe dos filmes, pesquisadores da
área, críticos de cinema, jornalistas e agentes cineclubistas para discutir sobre a obra e apresentar
curiosidades da produção.
Sobre o filme:
As Filhas do Fogo (dir. Albertina Carri, Drama Erótico, Argentina, 2019, 1h55min)
Três mulheres começam uma jornada poliamorosa em busca de prazer, diversão e novas formas de
relação. Através de suas anotações, Violeta nos conta sobre as aventuras das Filhas do Fogo: um
grupo de mulheres em busca de seu próprio erotismo.
Sobre a debatedora:
Giuliana Monteiro é roteirista e diretora nascida em São Paulo, mestre em produção de filmes pela
faculdade de Nova York Tisch School of the Arts, onde dirigiu e roteirizou diferentes projetos
audiovisuais. Atualmente, trabalha em dois filmes, o seu primeiro longa-metragem ficcional, “Estrada
para Livramento”, que tem o apoio do fundo Spike Lee para desenvolvimento e da fundação San
Francisco Film Society, e também na finalização do longa-metragem documental “Bento”.

DIA

OFICINA: “O CINEMA BRASILEIRO CONTEMPORÂNEO

EM 3 ATOS”. COM BRUNO CUCIO.

(Segunda, Quarta e Sexta)

Duração: 3 encontros de 2h (6h total)
Classificação: 15 anos. Público-alvo: Interessados no tema.
A oficina será realizada ao vivo na plataforma zoom.
As inscrições serão pelo telefone: (14) 3413-6925 (com Helder). O link de acesso a aula será
enviado automaticamente ao aluno no e-mail cadastrado na ficha de inscrição assim como o
certificado.

OUTUBRO DE 2021
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11, 13 e 15/10

Sobre a oficina:
O curso visa promover a discussão sobre o cinema nacional estabelecendo um recorte temporal
entre o período da Retomada nos anos 90 até hoje. Dividido em 3 partes, as aulas propõem um
diálogo entre o contexto sócio político cultural e as transformações estéticas que os artistas
buscaram como tentativa de representação no período e na atualidade. Assim, durante o curso
passaremos pelo o fechamento da Embrafilme e do Ministério da Cultura em 1990, a criação da
Ancine no início dos anos 2000, o forte ressurgimento do financiamento e editais públicos, a
situação atual da produção audiovisual e diversas análises de filmes do período.
Objetivo:
A oficina propõe-se a dar ao iniciante no assunto uma perspectiva do que foi construído ao longo
desses anos para que ele seja capaz de entender as imagens do audiovisual nacional das salas de
cinema de hoje. Dessa maneira, o curso pretende despertar no aluno um interesse sobre a atual
cinematografia brasileira de forma que ele continue acompanhando esta produção fora das paredes
da sala de aula. Para que tal interesse aconteça é necessário que o aluno além de criar repertório
através de aulas expositivas - passando pelas diversas propostas estéticas realizadas pelos
diretores do cinema brasileiro do período abordado - tenha a possibilidade de debater as soluções
que os artistas deste cinema brasileiro buscaram realizar em suas representações do mundo.

DIA

BATE-PAPO DE CINEMA: “PENDULAR”

(Sábado)
Datas:
- Filme disponível de 14.10 (às 11h) até 16.10.
- Bate-papo ao vivo no dia 16 de outubro, às 18h, no canal do MIS YouTube
Link: https://forms.gle/kTvCGzQ9gpCKBfeq5
Ingresso: Gratuito Classificação: 18 anos Acessibilidade: Libras

OUTUBRO DE 2021

PONTOS MIS - #MISEMCASA

16/10

Sessão em Parceria com Vitrine Filmes
O Bate-papo de Cinema Pontos MIS realiza, aos sábados, exibições de filmes seguidos de debates ao
vivo no YouTube do Museu, buscando trazer membros da equipe dos filmes, pesquisadores da área,
críticos de cinema, jornalistas e agentes cineclubistas para discutir sobre a obra e apresentar
curiosidades da produção.
Sobre o filme:
Pendular (dir. Julia Murat, Drama/Romance, Brasil/Argentina, 2017, 1h48min) Um jovem casal se instala
em um grande galpão industrial abandonado. Uma fita laranja colada ao chão separa o espaço em duas
partes iguais: à direita um atelier de escultura; à esquerda um espaço de ensaio de dança. Pendular
acontece neste ambiente, onde arte, performance e intimidade se misturam; e onde os personagens
perdem aos poucos a capacidade de distinguir entre seus projetos artísticos, o passado de cada um e
sua relação amorosa.
Sobre o debatedor:
Giuliana Monteiro é roteirista e diretora nascida em São Paulo, mestre em produção de filmes pela
faculdade de Nova York Tisch School of the Arts, onde dirigiu e roteirizou diferentes projetos
audiovisuais. Atualmente, trabalha em dois filmes, o seu primeiro longa-metragem ficcional, “Estrada
para Livramento”, que tem o apoio do fundo Spike Lee para desenvolvimento e da fundação San
Francisco Film Society, e também na finalização do longa-metragem documental “Bento”.

DIA

OFICINA: RECICLAGEM DE MÍDIAS – VÍDEO AVATAR

COM KAKA

(Terça, Quinta e Sexta)

Dias 19, 21 e 22/10 (Terça, Quinta e Sexta) – das 19h às 21h
Duração: 3 encontros de 2h (6h total)
Classificação: a partir de 16 anos
Público-alvo: Educadores, professores da rede municipal e estadual de ensino e
interessados em investigação com ferramentas artísticas.
A oficina será realizada ao vivo na plataforma zoom.
As inscrições serão pelo pelo telefone: (14) 3413-6925 (com Helder).
O link de acesso a aula será enviado automaticamente ao aluno no e-mail cadastrado na
ficha de inscrição assim como o certificado.

OUTUBRO DE 2021
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19, 21 e 22/10

Sobre a oficina
Um avatar pode ser uma representação pictórica de nós mesmos em um ambiente virtual,
mas pode também ser o resultado de uma transformação, de uma metamorfose.
A oficina pretende refletir sobre a questão do mundo-mídia, da subjetividade e sua
produção nesse contexto a partir de exercícios simples. O propósito é dar insumos para
professores, educadores, mães, pais e responsáveis por jovens para a aproximação ao
contexto midiático e memético próprio delxs.
Faremos isso num misto reflexão e criação de midias (colagens, gifs e videos) a partir da
re-combinação, da mistura e do remix de materiais pré-existentes e disponíveis na internet
e em fontes impressas (jornais, revistas, etc).
Assim, os pequenos trabalhos criados serão a fonte para pensarmos o mundo, nosso lugar
nele (e o dxs jovens) e nas informações que consumimos diariamente.

DIA

BATE-PAPO DE CINEMA – ‘BEIRA-MAR”

(Sábado)
Datas:
- Filme disponível de 21.10 (às 11h) até 23.10.
- Bate-papo ao vivo no dia 23 de outubro, às 18h, no canal do MIS YouTube.
Link: https://forms.gle/689dWfi2baxrMCne9
Ingresso: Gratuito Classificação: 14 anos Acessibilidade: Libras.

OUTUBRO DE 2021
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23/10

Sessão em Parceria com Vitrine Filmes.
O Bate-papo de Cinema Pontos MIS realiza, aos sábados, exibições de filmes seguidos de
debates ao vivo no YouTube do Museu, buscando trazer membros da equipe dos filmes,
pesquisadores da área, críticos de cinema, jornalistas e agentes cineclubistas para discutir
sobre a obra e apresentar curiosidades da produção.
Sobre o filme:
Beira-mar (dir. Filipe Matzembacher e Márcio Reolon, Drama/Ficção, Brasil, 2015,
1h23min) Em um final de semana de inverno, Martin e Tomaz se hospedam em frente ao
mar. Eles são amigos, mas nessa viagem talvez descubram que podem ser algo mais.
Sobre o debatedor:
Giuliana Monteiro é roteirista e diretora nascida em São Paulo, mestre em produção de
filmes pela faculdade de Nova York Tisch School of the Arts, onde dirigiu e roteirizou
diferentes projetos audiovisuais. Atualmente, trabalha em dois filmes, o seu primeiro longametragem ficcional, “Estrada para Livramento”, que tem o apoio do fundo Spike Lee para
desenvolvimento e da fundação San Francisco Film Society, e também na finalização do
longa-metragem documental “Bento”.

OFICINA: “CINEMA X TEATRO – PARALELOS ENTRE AS

DIA

ATOR. COM VANISE CARNEIRO

(Segunda, Quarta e Sexta)

Duração: 3 encontros de 2h (6h total). Classificação: a partir de 14 anos
Público-alvo: Interessados no tema; recomendado para jovens e adultos
A oficina será realizada ao vivo na plataforma zoom.
As inscrições serão pelo telefone: (14) 3413-6925 (com Helder).
O link de acesso a aula será enviado ao aluno no e-mail cadastrado assim como o certificado.

OUTUBRO DE 2021
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25, 27 e 29/10

LINGUAGENS E SUAS IMPLICAÇÕES NO TRABALHO DO

Sobre a oficina
A oficina Cinema x Teatro traça paralelos entre as duas linguagens enfocando de que forma suas
particularidades interferem diretamente no trabalho do ator. Partindo da analise da presença do ator –
corpo/imagem, no cinema e no teatro, serão abordadas questões técnicas e estéticas, diferenças e
semelhanças e a maneira como se dá a comunicação na relação ator/câmera/espectador.
Objetivo
• Traçar um panorama sobre o trabalho do ator nas linguagens do audiovisual e do teatro, expondo aspectos
técnicos, conceituais e estéticos.
• Estimular a reflexão sobre os temas e contribuir para o conhecimento sobre a linguagem audiovisual e suas
especificidades:
• Fomentar o gosto pela arte e a formação de público;
Sobre a professora
Vanise Carneiro é atriz, diretora, educadora, preparadora de elenco e pesquisadora em cinema, cursou
Bacharelado em Artes Cênicas pela UFRGS. Atuou em diversos espetáculos teatrais, curtas e longasmetragens e minisséries de TV. Por sua atuação em cinema e teatro recebeu diversos prêmios entre eles
prêmio Açorianos e prêmio José Lewgoy de Melhor Atriz. Nos últimos anos vêm ministrando oficinas de
atuação e realizando a preparação de elenco, em longas e curta-metragens, além de direção de atores em
alguns projetos. Em 2020 recebeu o Prêmio Rota/Cabíria de Melhor Protagonista Feminina por seu primeiro
roteiro de curta-metragem no V Rota Festival de roteiro audiovisual.

DIA

BATE-PAPO DE CINEMA – “DIZ A ELA QUE ME VIU
CHORAR”.

(Sábado)
Datas:
Filme disponível de 28.10 (às 11h) até 30.10.
Bate-papo ao vivo no dia 30 de outubro, às 18h, no canal do MIS YouTube.
Link: https://forms.gle/i1wGGkpgB2rgp4B1A
Ingresso: Gratuito Classificação: 16 anos Acessibilidade: Libras

OUTUBRO DE 2021
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30/10

Sessão em Parceria com Vitrine Filmes
O Bate-papo de Cinema Pontos MIS realiza, aos sábados, exibições de filmes seguidos de debates
ao vivo no YouTube do Museu, buscando trazer membros da equipe dos filmes, pesquisadores da
área, críticos de cinema, jornalistas e agentes cineclubistas para discutir sobre a obra e apresentar
curiosidades da produção. Sobre o filme: Diz a Ela que me viu chorar (dir. Maíra Buhler,
Documentário, Brasil, 2019, 1h23min) Moradores de um hotel no centro de São Paulo vivem amores
tumultuados por sua condição vulnerável e pelo uso abusivo de crack. O edifício é parte de um
programa municipal de redução de danos prestes a ser extinto. Entre escadas circulares, quartos
decorados, viagens de elevador e ao som das músicas do rádio, os personagens são atravessados
pelo espectro da solidão. O filme retrata um grupo de pessoas reunidas por laços fortes em frágil
abrigo.
Sobre o debatedor:
Giuliana Monteiro é roteirista e diretora nascida em São Paulo, mestre em produção de filmes pela
faculdade de Nova York Tisch School of the Arts, onde dirigiu e roteirizou diferentes projetos
audiovisuais. Atualmente, trabalha em dois filmes, o seu primeiro longa-metragem ficcional, “Estrada
para Livramento”, que tem o apoio do fundo Spike Lee para desenvolvimento e da fundação San
Francisco Film Society, e também na finalização do longa-metragem documental “Bento”.

