Artes visuais

Multimídia,
Música e Dança

Exposições Temporárias do MAB
QUARTA-FEIRA, 5 DE JANEIRO DE 2011

Museu de Arte de Blumenau continuará com o projeto de
Exposições Temporárias. O edital para a edição 2011 já está
aberto e pode ser conferido no site da Fundação Cultural de
Blumenau, através do endereço www.fcblu.com.br. A exposição
ocorrerá sempre na primeira quinta-feira do mês, entre março e
setembro.
Previsão: Março a setembro

Novo

Lançamento do site multiuso do FotoClube de Santa
Catarina para professores, fotógrafos e iniciantes com
material didático, jogos e acervo fotográfico.
Previsão: Março

O edital do Salão Elke Hering (foto) está quase pronto e deve
ser lançado no início do ano. O Museu de Arte de Blumenau já
está com o calendário reservado entre outubro e dezembro para
receber o salão. O projeto já foi enviado à Fundação Catarinense
de Cultura e aguarda liberação de verbas.
Previsão: Outubro a dezembro

ano de 2011 promete ir além das molduras e
palcos no cenário cultural da cidade. As políticas culturais serão tema de discussões e definições. É isso que aponta o novo presidente do Conselho
Municipal de Cultura de Blumenau, Jamil Dias, que
assumiu a partir deste ano.
Jamil, que é também técnico de cultura do Sesc da
cidade, promete avançar as discussões e colocar em
prática as ações necessárias para o crescimento da
cultura na cidade. Para isso, pede apoio da classe ar-

Exibição gratuita de filmes na Fundação Cultural
de Blumenau. O CineArte traz o clássico
do cinema todas as segundas-feiras. E o
CineMãe é uma sessão especial com filmes
para mães e filhos, sempre na segunda
quinta-feira do mês.
Previsão: A partir de março

Mostra com acervo do Foto Clube e palestras sobre fotografia em
escolas do Vale do Itajaí
Previsão: O ano inteiro

Novo

Quais as principais linhas de trabalho para o ano de 2011?
A implementação do Sistema Municipal de Cultura e do Plano Municipal de Cultura e o aprimoramento da lei do Fundo Municipal de Apoio à Cultura.

Santa Catarina in Concert

Curso para professores da rede
municipal e estadual do Vale do
Itajaí, oferecido pelo Foto Clube. O objetivo é
transformar os pedagogos em multiplicadores do
conhecimento de fotografia para os alunos.
Previsão: O ano inteiro

Projeto de música que traz espetáculos com grandes nomes
da música e tributos a grupos ou cantores. Ano passado, por
exemplo, trouxe Demônios da Garoa e uma apresentação em
homenagem a Elvis Presley. As atrações para 2011 ainda não
estão confirmadas.
Previsão: 9 de abril e 7 de maio

rafaela martins

Teatro
Temporada Blumenauense
de Teatro
Mês a mês, grupos teatrais de
Blumenau apresentam espetáculos
no Auditório Carlos Jardim.
A temporada é uma parceria
entre Fundação Municipal de Cultura e Associação
Blumenauense de Teatro.
Previsão: O ano inteiro, a partir de março

Fitub
Apesar de ter a proposta de se tornar bienal, o Festival
Internacional de Teatro Universitário de Blumenau (foto),
da Furb, terá edição consecutiva em 2011. Projeto reúne
grupos de universidades com espetáculos abertos ao
público, oficinas e debates.
Previsão: Julho

O guia cultural que
estampa estas duas
páginas do Lazer poderá
ser dobrado seis vezes
(cinco verticalmente
e uma na horizontal,
conforme desenho). A
intenção é que sirva,
mês a mês, como um
calendário cultural
para que o morador
de Blumenau e região
possa se programar com
antecedência e participar
dos eventos da cidade.

O

Novo

CineArte e CineMãe

Exposições e palestras itinerantes do Foto Clube

Para levar
no bolso

“Conquistas são
frutos de um
trabalho contínuo”

Portal da Fotografia

Salão Elke Hering

O

Sesc foca em exposição de arte multimídia,
utilizando os espaços urbanos.
Previsão: De 17 a 21 de janeiro

Sesc apresenta mais uma edição do Projeto Enter, que
traz a produção artística de diversas cidades e áreas para
Blumenau.
Previsão: De 3 a 13 de fevereiro

Projeto do Sesc que possui pré-seleção de artistas, que participam
de oficinas. Ao final, as obras desenvolvidas durante o curso são
reunidas em uma exposição de arte.
Previsão: Outubro

que Blumenau reserva para o cenário cultural em 2011? O Lazer apresenta os eventos e projetos confirmados de janeiro a
dezembro. Uma boa notícia é que o novo ano será
contemplado com os dois principais eventos da cidade: o Salão Elke Hering e o Festival Internacional de Teatro Universitário de Blumenau (Fitub).
Outras novidades estão à caminho.
Confira, ao lado, as atrações do ano inteiro e
uma entrevista com o presidente do Conselho Municipal de Cultura, Jamil Dias.

Vídeo Artes - Acquas

Projeto Enter

Pretexto

Oficinas de fotografia

JAMIL DIAS
Presidente do
Conselho Municipal
de Cultura

Nute Para Todos

Novo

Projeto Nute Para Todos, que resgata
a história do grupo NuTe de teatro de
Blumenau, lança livro do projeto. Haverá
também um CD com o conteúdo do site
www.nute.com.br.
Previsão: Julho

Palco Giratório
Festival de peças teatrais promovido pelo Sesc, traz
montagens de teatro de todo o país para Blumenau.
Previsão: 4 etapas ao longo do ano

Fenatib
O Festival Nacional de Teatro Infantil de Blumenau é um
dos mais reconhecidos no país. O festival é uma mostra
não-competitiva com espetáculos do Brasil e da América
Latina.
Previsão: Início em 11 de setembro

Fundação Cultural nos Terminais
A Fundação Cultural de Blumenau leva eventos culturais
aos terminais urbanos de ônibus da cidade.
Previsão: A partir de abril

Festa Escambau

fotos artur moser

Literatura
Novo

Liquidificador Editora

Festa do blog www.escambau.com.br que reúne artes
visuais, música, moda, literatura, teatro, bazar e brechó. A
festa deve ocorrer no Rancho do Pastel.
Previsão: Abril

A agência de comunicação e arte Liquidificador
vai lançar o selo da Liquidificador Editora. A
empresa contará com conselho editorial e terá
foco em publicações de arte contemporânea.
Previsão: Abril

Circo Acústico

Arte da Palavra

Apresentação musical com grupos de Blumenau. Este
ano a Fundação Cultural de Blumenau prevê três edições
em praças da cidade, com um número maior de bandas.
Previsão: A partir de maio

Sesc volta a investir em cursos de formação de
escritores, em encontros de guia de leitura e
mostra literária.
Previsão: Abril

Festfolk

Viapoesia

O Festival Nacional de Danças Folclóricas conta com
apresentações na Vila Germânica, oficinas e palestras,
além de um desfile no Centro da cidade, apresentando a
tradição da dança de diversas regiões do Brasil.
Previsão: Início em 8 de julho

Sarau de poesia promovido pelo Sesc com releitura de obras
de poetas brasileiros, mistura música e teatro.
Previsão: Maio

Entreato
Projeto que marca a divisão dos semestres de eventos do
Sesc, com apresentações artísticas de diversas áreas.
Previsão: Julho

Folia dos Livros
Debates, oficinas e mesas redondas em evento literário
promovido pelo Sesc.
Previsão: Junho

Fórum Brasileiro de Literatura
Lançamentos de livros, debates e mesas-redondas ocorrem
durante o Fórum Brasileira de Literatura.
Previsão: Outubro

Como fazer as ideias saírem do papel?
Para todas as ações que pretenderemos executar,
iremos trabalhar em parceria com os artistas, agentes e produtores culturais e o poder público visando
o fortalecimento das ações culturais na cidade.
Qual você imagina que será a maior dificuldade? Há algum
“vilão” na cultura blumenauense?
A falta da presença dos artistas nos eventos culturais e a pouca participação na discussão de propostas é uma dificuldade a ser trabalhada. Nesse
sentido não há um “vilão” na cultura blumenauense
e sim um grande trabalho de conscientização a ser
feito.
Como fazer os artistas se unirem ainda mais em prol da cultura da cidade? E a comunidade em geral, que papel tem nessa
história?
Faremos fóruns setoriais com os artistas, apresentando as propostas do conselho para 2011, ouvindo as solicitações dos artistas e firmando a importância da participação dos mesmos na construção do Plano de Cultura para Blumenau. Quanto à
comunidade, vamos buscar a criação de programas
e projetos que levem eventos culturais e artísticos
aos bairros, sendo a Fundação Cultural de Blumenau o agente transformador, compreendendo a importância de sua participação.
Você acredita que o conselho já está consolidado na
cidade?
Sim, o papel que o conselho vem desenvolvendo
o credencia como representante da classe artística
nos diálogos junto à Fundação e aos poderes executivo e legislativo. Os conselheiros trabalham voluntariamente em prol da cultura e abrem mão de suas
ocupações profissionais para reuniões. Na última
gestão, tivemos um ganho de democracia com eleição direta de novos conselheiros. Conforme sugestão
do Conselho de Cultura, a presidente da Fundação
Cultural promoveu a eleição do conselho do Museu
de Arte de Blumenau. Essas conquistas são frutos de
um trabalho contínuo de todos seus membros. Queremos fazer mais, para isso torna-se importante a
participação da classe. É um trabalho longo e necessário, pois acreditamos que a representatividade tão
dita para solução dos problemas será resolvida com
objetivos comuns e participação de todos.

