Programa
DIA 23 DE JUNHO, SÁBADO
MOSTRA ARTE MANIFESTO
Horário: A partir das 18hs
Local: Teatro João Ceschiatti e Jardins
Na mostra serão apresentados trabalhos desenvolvidos pelos alunos e artistas convidados, que
realizarão pequenas encenações performáticas, intervenções e criação de espaços relacionais.
A proposta visa por meio das artes visuais, possibilitar um evento que reúne diversas
linguagens artísticas, proporcionando a fruição, experiência e experimentação.
Professores Responsáveis: Giovane Diniz e Guilherme Gresta Brant
Descrição dos trabalhos que serão apresentados pelos alunos:
JEAN: Foto performance – “Gordo gay também” (G2) – O projeto, representado como “G2” visa
dar visibilidade ao homem gordo gay, uma vez que este sofre tamanha exclusão dentro da
comunidade LGBTQIA+.
PEDRO: Performance – “Situação de desabafo” – A ação da performance gira em torno de um
desabafo político sobre a época. Sentado numa mesa, engravatado e acompanhado de uma
garrafa de destilado, se propondo a beber uma dose de bebida, cada vez que repito a frase “a
situação social, política, econômica e cultural brasileira. Realizando uma releitura desse trabalho
do artista Geraldo Mello, utilizando praticamente dos mesmos elementos visuais. Trarei algumas
outras questões a respeito das incertezas que também vivemos hoje, e brindaremos com um
copo de bebida, até que fique bastante incomodado, e depois de certo tempo, um pouco
embriagado.
GABRIELLE: Performance - Produzir um breve festival de atos performáticos, convidando
artistas de Belo Horizonte que apresentam em seus trabalhos diversos manifestos políticos
(LGBTQI+, Negritude, Feminismo e Luta antimanicomial.)
BRUNO E LUIZ: Intervenção – Arte à venda, relação do conceito entre o que é arte e seu valor,
sua monopolização e a elitização da arte dentro do mercado. A visão sobre o que é arte urbana
e quem define esse conceito.
IZABELLE: Arte relacional - Feira de artes visuais, onde serão convidados artistas
independentes para exposição e trocas.
IZABEL: Arte relacional – Cabine experimental de figurinos do Centro Técnico de Produção.
RICARDO: Arte relacional - Credenciais para o público, onde existirão textos diversos
disponibilizados para o mesmo.
FICHA TÉCNICA
Título: “Mostra Arte Manifesto”
Concepção: Alunos do Curso de Produção em Artes Visuais

Direção e Produção: Guilherme Brant, Giovane Diniz e Gabriela Carvalho
Orientação Técnica: LabTec - Laboratório de Tecnologia da Cena
Coordenação do Curso de Produção em Artes Visuais: Lucas Amorim

Alunos participantes:

Artistas Convidados: (proposta)

Bruno da Silva Batista

-João Marcelo Capelão

Gabrielle Rodrigues Cabral - Ataque Poético
Isabelle Lombardi

- Oco

Izabel Marques

- Academia transliteraria

Jean Souza

- Espaço Comum Luiz Estrela

Luiz Henrique Braga

- Mulheres da Ocupação Maria Carolina de Jesus

Pedro Fonseca

-Zaíka dos Santos

Ricardo Baroni

