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“1ª Mostra Brasil: Juventude Transformando com Arte”
(Não Assinado)

O Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP), realiza de 24 a 26 de abril, no Rio de Janeiro, a . Com base em
experiências anteriores que comprovaram o papel da arte e da cultura como instrumentos de transformação social, a
iniciativa do CEPP tem como objetivo abrir espaços para diferentes manifestações artísticas de grupos e projetos sociais de
vários estados do Brasil, além de promover intercâmbios e estimular a reflexão. Cerca de 400 jovens de 21 grupos artísticos
vindos de 15 municípios, representando 9 estados do Brasil, serão as estrelas dos espetáculos da Mostra. Além das
apresentações noturnas de dança, teatro, música, circo e outras manifestações artísticas, o evento inclui seminário, oficinas
de intercâmbio e uma exposição fotográfica.
A Mostra Brasil acontecerá anualmente e faz parte do Programa Juventude Transformando com Arte, projeto do CEPP que
contribui para identificar, fortalecer e divulgar projetos sociais de arte e cultura liderados ou voltados para os jovens com o
foco no desenvolvimento e na transformação social.
O seminário é gratuito e acontecerá no Espaço SESC do Teatro de Arena. Divididos em quatro painéis, os encontros terão a
participação de jovens, educadores, profissionais de organizações sociais, de empresas e do governo. O primeiro tema em
debate será “Juventude na Roda”. Mediado pelo médico e apresentador Jairo Bouer, o painel refletirá o ponto de vista dos
jovens sobre histórias, depoimentos e suas participações em projetos e iniciativas sociais, artísticas e culturais. Já o segundo
painel abordará o tema “Cultura, desenvolvimento e políticas públicas” com o objetivo de pensar a agenda das políticas
públicas a partir das relações entre cultura e desenvolvimento sob o ponto de vista de artistas, intelectuais e representantes
de organizações públicas e privadas. “Economia da cultura” é o tema do terceiro painel. A idéia é abordar a importância da
economia a partir da cultura e refletir sobre a criatividade no mundo globalizado. O quarto painel terá a apresentação da
Rede Latino Americana de Arte e Transformação Social, com representantes do Brasil, Argentina, Bolívia, Chile e Peru.
Paralelamente ao seminário serão realizadas oficinas de intercâmbio sobre linguagens circenses, poesia, rap e produção
cultural. Elas terão a participação de convidados e de jovens que se apresentarão na mostra. No dia 25, a oficina de
linguagens circenses acontecerá na Lona da Escola de Circo Pequeno Tigre, na Praça XI. No dia 26, será a vez de trabalhar
os temas poesia, palhaçaria e produção cultural no Espaço SESC.
Os espetáculos noturnos levarão os grupos para o Teatro Carlos Gomes. No primeiro dia, o evento terá como foco a música,
com participação especial da Banda AfroReggae. No dia 25, a dança será o centro das atenções com a participação do
Balllet Stagium, de São Paulo, da Cia de Balé de Rua, de Minas Gerais e da Cia Étnica, do Rio de Janeiro. Na última noite,
teatro, circo e música, com destaque para a apresentação do grupo mineiro Ponto de Partida. Os espetáculos são gratuitos e
os ingressos poderão ser retirados na bilheteria com uma hora de antecedência.
A Mostra conta ainda com a exposição “Caravana da Imagem”, um registro fotográfico de “experiências sociais com arte e
cultura do nordeste, feito pelo fotógrafo Luis Abregu e com montagem da designer Jac Carrara. As fotos fazem parte do
mapeamento de experiências sociais com arte e cultura, coordenado pelo CEPP. Foram registrados 36 projetos em 15
cidades dos estados de Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Ceará, Maranhão e Piauí. A exposição poderá ser visitada pelo
público no Teatro Carlos Gomes, entre os dias 24 e 26. e no Espaço SESC, de 25 a 30 de abril.
A curadoria da mostra é de Karen Acioly, autora e diretora teatral, Leandro Braga, músico, coordenador/diretor musical do
projeto TIM nas escolas e fundador da ONG Toca o Bonde, além de Carlos Cavalcanti, coordenador de projetos do Grupo
Cultural AfroReggae e ex-diretor da Escola Nacional de Circo.
A é uma realização do Centro de Estudos de Políticas Públicas, tem o patrocínio da Petrobrás, da Fundação Vale do Rio
Doce e da Eletrobrás e o apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro, do SESC-RJ, da W.K.Kellog Foundation, da Avina, da
Publytape, do Canal Futura, TV Globo e do Ministério da Cultura.
O Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP) é uma instituição sem fins lucrativos, com sede no Rio de Janeiro, que
atua desde 1991 na formulação, pesquisa e avaliação de políticas públicas e projetos sociais nas diversas áreas, entre elas,
arte e cultura
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“1ª Mostra Brasil: Juventude Transformando com Arte”
(Não Assinado)

O Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP), realiza de 24 a 26 de abril, no Rio de Janeiro, a . Com base em
experiências anteriores que comprovaram o papel da arte e da cultura como instrumentos de transformação social, a
iniciativa do CEPP tem como objetivo abrir espaços para diferentes manifestações artísticas de grupos e projetos sociais de
vários estados do Brasil, além de promover intercâmbios e estimular a reflexão. Cerca de 400 jovens de 21 grupos artísticos
vindos de 15 municípios, representando 9 estados do Brasil, serão as estrelas dos espetáculos da Mostra. Além das
apresentações noturnas de dança, teatro, música, circo e outras manifestações artísticas, o evento inclui seminário, oficinas
de intercâmbio e uma exposição fotográfica.
A Mostra Brasil acontecerá anualmente e faz parte do Programa Juventude Transformando com Arte, projeto do CEPP que
contribui para identificar, fortalecer e divulgar projetos sociais de arte e cultura liderados ou voltados para os jovens com o
foco no desenvolvimento e na transformação social.
O seminário é gratuito e acontecerá no Espaço SESC do Teatro de Arena. Divididos em quatro painéis, os encontros terão a
participação de jovens, educadores, profissionais de organizações sociais, de empresas e do governo. O primeiro tema em
debate será “Juventude na Roda”. Mediado pelo médico e apresentador Jairo Bouer, o painel refletirá o ponto de vista dos
jovens sobre histórias, depoimentos e suas participações em projetos e iniciativas sociais, artísticas e culturais. Já o segundo
painel abordará o tema “Cultura, desenvolvimento e políticas públicas” com o objetivo de pensar a agenda das políticas
públicas a partir das relações entre cultura e desenvolvimento sob o ponto de vista de artistas, intelectuais e representantes
de organizações públicas e privadas. “Economia da cultura” é o tema do terceiro painel. A idéia é abordar a importância da
economia a partir da cultura e refletir sobre a criatividade no mundo globalizado. O quarto painel terá a apresentação da
Rede Latino Americana de Arte e Transformação Social, com representantes do Brasil, Argentina, Bolívia, Chile e Peru.
Paralelamente ao seminário serão realizadas oficinas de intercâmbio sobre linguagens circenses, poesia, rap e produção
cultural. Elas terão a participação de convidados e de jovens que se apresentarão na mostra. No dia 25, a oficina de
linguagens circenses acontecerá na Lona da Escola de Circo Pequeno Tigre, na Praça XI. No dia 26, será a vez de trabalhar
os temas poesia, palhaçaria e produção cultural no Espaço SESC.
Os espetáculos noturnos levarão os grupos para o Teatro Carlos Gomes. No primeiro dia, o evento terá como foco a música,
com participação especial da Banda AfroReggae. No dia 25, a dança será o centro das atenções com a participação do
Balllet Stagium, de São Paulo, da Cia de Balé de Rua, de Minas Gerais e da Cia Étnica, do Rio de Janeiro. Na última noite,
teatro, circo e música, com destaque para a apresentação do grupo mineiro Ponto de Partida. Os espetáculos são gratuitos e
os ingressos poderão ser retirados na bilheteria com uma hora de antecedência.
A Mostra conta ainda com a exposição “Caravana da Imagem”, um registro fotográfico de “experiências sociais com arte e
cultura do nordeste, feito pelo fotógrafo Luis Abregu e com montagem da designer Jac Carrara. As fotos fazem parte do
mapeamento de experiências sociais com arte e cultura, coordenado pelo CEPP. Foram registrados 36 projetos em 15
cidades dos estados de Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Ceará, Maranhão e Piauí. A exposição poderá ser visitada pelo
público no Teatro Carlos Gomes, entre os dias 24 e 26. e no Espaço SESC, de 25 a 30 de abril.
A curadoria da mostra é de Karen Acioly, autora e diretora teatral, Leandro Braga, músico, coordenador/diretor musical do
projeto TIM nas escolas e fundador da ONG Toca o Bonde, além de Carlos Cavalcanti, coordenador de projetos do Grupo
Cultural AfroReggae e ex-diretor da Escola Nacional de Circo.
A é uma realização do Centro de Estudos de Políticas Públicas, tem o patrocínio da Petrobrás, da Fundação Vale do Rio
Doce e da Eletrobrás e o apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro, do SESC-RJ, da W.K.Kellog Foundation, da Avina, da
Publytape, do Canal Futura, TV Globo e do Ministério da Cultura.
O Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP) é uma instituição sem fins lucrativos, com sede no Rio de Janeiro, que
atua desde 1991 na formulação, pesquisa e avaliação de políticas públicas e projetos sociais nas diversas áreas, entre elas,
arte e cultura
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1ª Mostra Brasil: evento reúne 400 jovens no Rio
(Não Assinado)
A partir da próxima segunda-feira, a "1ª Mostra Brasil: Juventude Transformando com Arte" oferece, em vários lugares do
Rio, seminários, espetáculos e oficinas de intercâmbio. O evento pretende abrir espaços para diferentes manifestações
artísticas de grupos e projetos sociais de vários estados do Brasil, além de promover intercâmbios e estimular a reflexão.

Cerca de 400 jovens de 21 grupos artísticos de 15 municípios, representando nove estados do país, vão fazer parte dos
espetáculos. São apresentações de dança, teatro, música, circo, além de uma exposição fotográfica. A mostra segue na terça
e quarta-feiras.
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1ª Mostra Brasil: Juventude Transformando com Arte
(Não Assinado)
Evento do Cepp terá seminário, espetáculos e oficinas de intercâmbio.
O Centro de Estudos de Políticas Públicas (Cepp), realiza de 24 a 26 de abril, no Rio de Janeiro, a . Com base em
experiências anteriores que comprovaram o papel da arte e da cultura como instrumentos de transformação social, a
iniciativa do Cepp tem como objetivo abrir espaços para diferentes manifestações artísticas de grupos e projetos sociais de
vários estados do Brasil, além de promover intercâmbios e estimular a reflexão.
Cerca de 400 jovens de 21 grupos artísticos vindos de 15 municípios, representando nove estados do Brasil, serão as estrelas
dos espetáculos da Mostra. Além das apresentações noturnas de dança, teatro, música, circo e outras manifestações
artísticas, o evento inclui seminário, oficinas de intercâmbio e uma exposição fotográfica.
A Mostra Brasil acontecerá anualmente e faz parte do Programa Juventude Transformando com Arte, projeto do Cepp que
contribui para identificar, fortalecer e divulgar projetos sociais de arte e cultura liderados ou voltados para os jovens, com o
foco no desenvolvimento e na transformação social.
O seminário é gratuito e acontecerá no Espaço Sesc do Teatro de Arena. Divididos em quatro painéis, os encontros terão a
participação de jovens, educadores, profissionais de organizações sociais, de empresas e do governo. O primeiro tema em
debate será "Juventude na Roda". Mediado pelo médico e apresentador Jairo Bouer, o painel refletirá o ponto de vista dos
jovens sobre histórias, depoimentos e suas participações em projetos e iniciativas sociais, artísticas e culturais.
Já o segundo painel abordará o tema "Cultura, desenvolvimento e políticas públicas" com o objetivo de pensar a agenda das
políticas públicas a partir das relações entre cultura e desenvolvimento sob o ponto de vista de artistas, intelectuais e
representantes de organizações públicas e privadas. "Economia da cultura" é o tema do terceiro painel. A idéia é abordar a
importância da economia a partir da cultura e refletir sobre a criatividade no mundo globalizado. O quarto painel terá a
apresentação da Rede Latino Americana de Arte e Transformação Social, com representantes do Brasil, Argentina, Bolívia,
Chile e Peru.
Paralelamente ao seminário serão realizadas oficinas de intercâmbio sobre linguagens circenses, poesia, rap e produção
cultural. Elas terão a participação de convidados e de jovens que se apresentarão na mostra. No dia 25, a oficina de
linguagens circenses, coordenada por Carlos Cavalcanti, do Afro Reggae, acontecerá na Lona de Circo do Programa Social
Crescer e Viver, na Praça XI. No dia 26, será a vez de trabalhar os temas poesia, palhaçaria, rap e produção cultural no
Espaço Sesc.
Os espetáculos noturnos levarão os grupos para o Teatro Carlos Gomes. No primeiro dia, o evento terá como foco a música,
com participação especial da Banda AfroReggae. No dia 25, a dança será o centro das atenções com a participação do
Balllet Stagium, de São Paulo, da Cia de Balé de Rua, de Minas Gerais e da Cia Étnica, do Rio de Janeiro. Na última noite,
teatro, circo e música, com destaque para a apresentação do grupo mineiro Ponto de Partida. Os espetáculos são gratuitos e
os ingressos poderão ser retirados na bilheteria com uma hora de antecedência.
A Mostra conta ainda com a exposição Caravana da Imagem, um registro fotográfico de experiências sociais com arte e
cultura do nordeste feito pelo fotógrafo Luis Abregu e com montagem da designer Jac Carrara. As fotos fazem parte do
mapeamento de experiências sociais com arte e cultura, coordenado pelo Cepp. Foram registrados 35 projetos em 15
cidades dos estados de Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Ceará, Maranhão e Piauí. A exposição poderá ser visitada pelo
público no Teatro Carlos Gomes, entre os dias 24 e 26. e no Espaço Sesc, de 25 a 30 de abril.
A curadoria da mostra é de Karen Acioly, autora e diretora teatral, Leandro Braga, músico, coordenador/diretor musical do
projeto TIM nas escolas e fundador da ONG Toca o Bonde, além de Carlos Cavalcanti, coordenador de projetos do Grupo
Cultural AfroReggae e ex-diretor da Escola Nacional de Circo.
A é uma realização do Centro de Estudos de Políticas Públicas, tem o patrocínio da Petrobras, da Fundação Vale do Rio
Doce e da Eletrobrás e o apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro, do Serviço Social do Comércio (Sesc-RJ), da W.K.Kellog
Foundation, Fundação Avina, da Publytape, do Canal Futura, da TV Globo e do Ministério da Cultura.

O Cepp é uma instituição sem fins lucrativos, com sede no Rio de Janeiro, que atua desde 1991 na formulação, pesquisa e
avaliação de políticas públicas e projetos sociais nas diversas áreas, entre elas, arte e cultura. Outras informações no site
www.juventudearte.org.br.
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1ª Mostra Brasil: Juventude Transformando com Arte
(Não Assinado)
O Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP), realiza de 24 a 26 de abril, no Rio de Janeiro, a "". Com base em
experiências anteriores que comprovaram o papel da arte e da cultura como instrumentos de transformação social, a
iniciativa do CEPP tem como objetivo abrir espaços para diferentes manifestações artísticas de grupos e projetos sociais de
vários estados do Brasil, além de promover intercâmbios e estimular a reflexão.
Cerca de 400 jovens de 21 grupos artísticos vindos de 15 municípios, representando 9 estados do Brasil, serão as estrelas
dos espetáculos da Mostra. Além das apresentações noturnas de dança, teatro, música, circo e outras manifestações
artísticas, o evento inclui seminário, oficinas de intercâmbio e uma exposição fotográfica.
A Mostra Brasil acontecerá anualmente e faz parte do Programa Juventude Transformando com Arte, projeto do CEPP que
contribui para identificar, fortalecer e divulgar projetos sociais de arte e cultura liderados ou voltados para os jovens, com o
foco no desenvolvimento e na transformação social.
O seminário é gratuito e acontecerá no Espaço SESC do Teatro de Arena. Divididos em quatro painéis, os encontros terão a
participação de jovens, educadores, profissionais de organizações sociais, de empresas e do governo.
Mais informações no site www.juventudearte.org.br
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A exposição do fotógrafo Luis Abreu é prorrogada até 14 de maio
(Não Assinado)

A exposição fotográfica "Caravana da Imagem", parte da "1ª Mostra Brasil: Juventude Transformando com Arte", ficará em
cartaz até o dia 14 de maio, no espaço Sesc, em Copacabana.
Os registros do fotógrafo Luis Abreu, com montagem da designer Jac Carrara, fazem um mapeamento de projetos sociais do
Nordeste envolvendo arte e cultura. Ao todo, eles levaram 24 dias e percorrendo mais de 1600 quilômetros para registrar 35
projetos em 15 cidades dos estados de Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Ceará, Maranhão e Piauí.
O Espaço Sesc fica na Rua Domingos Ferreira 160, Copacabana. A exposição pode ser visitada das 14h às 18h. A entrada é
franca. Mais informações acesse: www.sescrj.com.br
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AfroReggae abre mostra de arte da Juventude
(Não Assinado)
A banda AfroReggae (RJ) abre a "1ª Mostra Brasil: Juventude Transformando com Arte".
Divididos em quatro painéis, os encontros terão a participação de jovens, educadores, profissionais de organizações sociais,
de empresas e do governo. O Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP) realiza o evento.
LOCAL: Teatro Carlos Gomes (Praça Tiradentes, s/n).
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Centro de Estudos de Políticas Públicas realiza a 1ª Mostra Brasil: Juventude Transformando com Arte
(Não Assinado)

O Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP), realiza de 24 a 26 de abril, no Rio de Janeiro, a "1ª Mostra Brasil:
Juventude Transformando com Arte". Com base em experiências anteriores que comprovaram o papel da arte e da cultura
como instrumentos de transformação social, a iniciativa do CEPP tem como objetivo abrir espaços para diferentes
manifestações artísticas de grupos e projetos sociais de vários estados do Brasil, além de promover intercâmbios e estimular
a reflexão. Cerca de 400 jovens de 21 grupos artísticos vindos de 15 municípios, representando 9 estados do Brasil, serão as
estrelas dos espetáculos da Mostra. Além das apresentações noturnas de dança, teatro, música, circo e outras manifestações
artísticas, o evento inclui seminário, oficinas de intercâmbio e uma exposição fotográfica.
A Mostra Brasil acontecerá anualmente e faz parte do Programa Juventude Transformando com Arte, projeto do CEPP que
contribui para identificar, fortalecer e divulgar projetos sociais de arte e cultura liderados ou voltados para os jovens, com o
foco no desenvolvimento e na transformação social.
O seminário é gratuito e acontecerá no Espaço SESC do Teatro de Arena. Divididos em quatro painéis, os encontros terão a
participação de jovens, educadores, profissionais de organizações sociais, de empresas e do governo. O primeiro tema em
debate será "Juventude na Roda". Mediado pelo médico e apresentador Jairo Bouer, o painel refletirá o ponto de vista dos
jovens sobre histórias, depoimentos e suas participações em projetos e iniciativas sociais, artísticas e culturais. Já o segundo
painel abordará o tema "Cultura, desenvolvimento e políticas públicas" com o objetivo de pensar a agenda das políticas
públicas a partir das relações entre cultura e desenvolvimento sob o ponto de vista de artistas, intelectuais e representantes
de organizações públicas e privadas. "Economia da cultura" é o tema do terceiro painel. A idéia é abordar a importância da
economia a partir da cultura e refletir sobre a criatividade no mundo globalizado. O quarto painel terá a apresentação da
Rede Latino Americana de Arte e Transformação Social, com representantes do Brasil, Argentina, Bolívia, Chile e Peru.
Paralelamente ao seminário serão realizadas oficinas de intercâmbio sobre linguagens circenses, poesia, rap e produção
cultural. Elas terão a participação de convidados e de jovens que se apresentarão na mostra. No dia 25, a oficina de
linguagens circenses, coordenada por Carlos Cavalcanti, do Afro Reggae, acontecerá na Lona de Circo do Programa Social
Crescer e Viver, na Praça XI. No dia 26, será a vez de trabalhar os temas poesia, palhaçaria, rap e produção cultural no
Espaço SESC.
Os espetáculos noturnos levarão os grupos para o Teatro Carlos Gomes. No primeiro dia, o evento terá como foco a música,
com participação especial da Banda AfroReggae. No dia 25, a dança será o centro das atenções com a participação do
Balllet Stagium, de São Paulo, da Cia de Balé de Rua, de Minas Gerais e da Cia Étnica, do Rio de Janeiro. Na última noite,
teatro, circo e música, com destaque para a apresentação do grupo mineiro Ponto de Partida. Os espetáculos são gratuitos e
os ingressos poderão ser retirados na bilheteria com uma hora de antecedência.
A Mostra conta ainda com a exposição "Caravana da Imagem", um registro fotográfico de "experiências sociais com arte e
cultura do nordeste, feito pelo fotógrafo Luis Abregu e com montagem da designer Jac Carrara. As fotos fazem parte do
mapeamento de experiências sociais com arte e cultura, coordenado pelo CEPP. Foram registrados 35 projetos em 15
cidades dos estados de Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Ceará, Maranhão e Piauí. A exposição poderá ser visitada pelo
público no Teatro Carlos Gomes, entre os dias 24 e 26. e no Espaço SESC, de 25 a 30 de abril.
A curadoria da mostra é de Karen Acioly, autora e diretora teatral, Leandro Braga, músico, coordenador/diretor musical do
projeto TIM nas escolas e fundador da ONG Toca o Bonde, além de Carlos Cavalcanti, coordenador de projetos do Grupo
Cultural AfroReggae e ex-diretor da Escola Nacional de Circo.
A "1ª Mostra Brasil: Juventude Transformando com Arte" é uma realização do Centro de Estudos de Políticas Públicas, tem
o patrocínio da Petrobrás, da Fundação Vale do Rio Doce e da Eletrobrás e o apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro, do
SESC-RJ, da W.K.Kellog Foundation, Fundação Avina, da Publytape, do Canal Futura, TV Globo e do Ministério da
Cultura.
O Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP) é uma instituição sem fins lucrativos, com sede no Rio de Janeiro, que
atua desde 1991 na formulação, pesquisa e avaliação de políticas públicas e projetos sociais nas diversas áreas, entre elas,
arte e cultura.

/td>

19/04/2006
Gazeta do Povo - PR

Tópico: Mostra Brasil - ª Mostra Brasil
Impacto: Positivo
Editoria: Paraná / Reinaldo Bessa

Cm/Col: 10
Pg: 6

14/04/2006
O Estado de S. Paulo - SP

Tópico: Mostra Brasil - ª Mostra Brasil
Impacto: Positivo
Editoria: Caderno 2 / Persona

Cm/Col: 9
Pg: D 4

04/05/2006
NoOlhar.Com - CE

Tópico: Mostra Brasil - ª Mostra Brasil
Impacto: Positivo
Editoria: -

Cm/Col: 0
Pg: Online

Edisca leva Mobilis para 1ª Mostra Brasil
O espetáculo Mobilis, do corpo de ballet da Edisca sobe ao palco hoje, no Rio, como uma das atrações da 1ª Mostra Brasil:
Juventude Transformando com Arte. Do Ceará, além da Edisca, a Fundação Casa Grande também apresenta o trabalho de
inclusão social em Nova Olinda

ESPETÁCULO Mobilis será apresentado hoje à noite no Rio a convite da mostra Transformando a Juventude/FOTO
CLÁUDIO LIMA-26/3/2004
[25 Abril 03h21min 2006]
Reunir um montante de cerca de 400 jovens que representam 21 grupos artísticos provenientes de oito estados do Brasil. É
essa a proposta inicial da organizadora da 1ª Mostra Brasil: Juventude Transformando com Arte, Beatriz Azeredo. O evento,
que acontece no Rio de Janeiro até amanhã, convidou grupos que possuem trabalhos nas áreas de responsabilidade social,
cultura e arte para mostrar seus feitos e trocarem idéias por meio de seminários, oficinas e diversas manifestações artísticas.
Do Ceará, o corpo de ballet da Edisca sobe ao palco hoje, a partir das 19h30, munido de bolas incrementadas por recursos
tecnológicos para apresentar seu conceituado espetáculo Mobilis.
"Este evento, a Mostra Brasil, faz parte de um Programa Juventude Transformando com Arte, idealizado pelo Centro de
Estudos de Políticas Públicas (Cepp). Este Programa desenvolve várias iniciativas, como esta Mostra, o mapeamento de
experiências sociais com arte e cultura que está sendo feito no Nordeste e a promoção de intercâmbio e fortalecimento
institucional dos projetos", relata Beatriz, que é economista e está à frente da ONG idealizadora da Mostra. Segundo ela, a
idéia é criar uma agenda de trabalho de longo prazo e que envolva diversas instituições.
Em relação à Edisca, é a própria anfitriã quem tece os elogios: "A Edisca é uma instituição exemplar para todo o Brasil,
pois oferece oportunidades de desenvolvimento para um grande número de crianças e jovens, através da dança e outras
linguagens artísticas. Ela já tem um público admirador cativo no Rio de Janeiro. Impensável esta 1º Mostra Brasil sem o
brilho e a garra das meninas da Edisca", descreve.
Da Escola de Dança e Integração Social (Edisca), conhecida por zelar pelo desenvolvimento do ser nas dimensões físicas,
educativas e criativas, o gosto do reconhecimento é sentido por uma das professoras mais antigas: "A oportunidade é
maravilhosa. Participam grupos vindos de projetos sociais de ponta de várias partes do País. A Edisca se sente lisonjeada. A
Mostra dá uma visibilidade que não é possível de ser sentida em outras ocasiões", comemora Andréa Soares.
Embora não viaje ao Rio com a equipe que inclui 24 bailarinos, a coreografista Dora Andrade e a produtora Gerusa
Pacheco, Andréa conta da boa expectativa e lembra do fato de grande parte dos jovens que irão se apresentar já terem
passado por ela, que trabalha na Edisca há 13 anos. "Eles nos deixaram bem à vontade para escolher o espetáculo.
Escolhemos o Mobilis porque foi o último montado com o nosso corpo de baile", comenta Andréa sobre a montagem de
2003 que, ao mesmo tempo em que brinca, investiga as relações entre real e virtual por meio de imagens. Tudo
incrementado pelo figurino desenhado especialmente pelo estilista Lino Villaventura.
"A proposta é que este seja um evento anual, a ser realizado no Rio de Janeiro. Sempre em um grande teatro, oferecendo
condições técnicas profissionais para que os grupos apresentem seus resultados artísticos", aponta Beatriz Azeredo.
De acordo com ela "o Cepp aposta no enorme potencial da arte e da cultura, abrindo espaço para que os jovens se
expressem e se organizem. A arte e a cultura têm um papel relevante nos processos de construção de identidade,
fortalecimento da auto-estima, exercício da cidadania e inserção econômica", caracteriza, afirmando que entre os
convidados todos são dignos de aplausos: "Todos os 21 grupos que virão se apresentar já são um destaque. Eles foram
selecionados a partir da qualidade dos resultados artísticos e do trabalho social que realizam", pontua.
Além de ser celebrado pelo ballet da Edisca, o estado do Ceará será representado por Alemberg Quindins, da Fundação
Casa Grande, localizada em Nova Olinda, no Cariri, e que desenvolve inúmeros trabalhos de inclusão social, como a Escola
de Comunicação. Alemberg participará do seminário intitulado Cultura, Desenvolvimento e Políticas Públicas, que também
acontece hoje, por volta de 11h45, e será mediado pela própria Beatriz.
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Espaço SESC Copacabana prolonga "Caravana da Imagem"
(Não Assinado)

O Espaço SESC continua a exibir a exposição fotográfica “Caravana da Imagem”, parte da 1ª Mostra Brasil: Juventude
Transformando com Arte, até o dia 14 de maio. O mapeamento de projetos sociais do Nordeste envolvendo arte e cultura
registrados pelo fotógrafo Luis Abregu, com montagem da designer Jac Carrara, teve uma boa resposta do público e
continuará em cartaz. A exposição acontece de 14h as 18h, na Rua Domingos Ferreira, Copacabana. A entrada é franca.
/td>
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Evento coordenado pelo CEPP – Centro de Estudos de Políticas Públicas – terá seminário, espetáculos e oficinas de
intercâmbio
(Não Assinado)
O Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP), realiza de 24 a 26 de abril, no Rio de Janeiro, a “1ª Mostra Brasil:
Juventude Transformando com Arte”. Com base em experiências anteriores que comprovaram o papel da arte e da cultura
como instrumentos de transformação social, a iniciativa do CEPP tem como objetivo abrir espaços para diferentes
manifestações artísticas de grupos e projetos sociais de vários estados do Brasil, além de promover intercâmbios e estimular
a reflexão. Cerca de 400 jovens de 21 grupos artísticos vindos de 15 municípios, representando 9 estados do Brasil, serão as
estrelas dos espetáculos da Mostra. Além das apresentações noturnas de dança, teatro, música, circo e outras manifestações
artísticas, o evento inclui seminário, oficinas de intercâmbio e uma exposição fotográfica.
A Mostra Brasil acontecerá anualmente e faz parte do Programa Juventude Transformando com Arte, projeto do CEPP que
contribui para identificar, fortalecer e divulgar projetos sociais de arte e cultura liderados ou voltados para os jovens com o
foco no desenvolvimento e na transformação social.
O seminário é gratuito e acontecerá no Espaço SESC do Teatro de Arena. Divididos em quatro painéis, os encontros terão a
participação de jovens, educadores, profissionais de organizações sociais, de empresas e do governo. O primeiro tema em
debate será “Juventude na Roda”. Mediado pelo médico e apresentador Jairo Bouer, o painel refletirá o ponto de vista dos
jovens sobre histórias, depoimentos e suas participações em projetos e iniciativas sociais, artísticas e culturais. Já o segundo
painel abordará o tema “Cultura, desenvolvimento e políticas públicas” com o objetivo de pensar a agenda das políticas
públicas a partir das relações entre cultura e desenvolvimento sob o ponto de vista de artistas, intelectuais e representantes
de organizações públicas e privadas. “Economia da cultura” é o tema do terceiro painel. A idéia é abordar a importância da
economia a partir da cultura e refletir sobre a criatividade no mundo globalizado. O quarto painel terá a apresentação da
Rede Latino Americana de Arte e Transformação Social, com representantes do Brasil, Argentina, Bolívia, Chile e Peru.
Paralelamente ao seminário serão realizadas oficinas de intercâmbio sobre linguagens circenses, poesia, rap e produção
cultural. Elas terão a participação de convidados e de jovens que se apresentarão na mostra. No dia 25, a oficina de
linguagens circenses acontecerá na Lona da Escola de Circo Pequeno Tigre, na Praça XI. No dia 26, será a vez de trabalhar
os temas poesia, palhaçaria e produção cultural no Espaço SESC.
Os espetáculos noturnos levarão os grupos para o Teatro Carlos Gomes. No primeiro dia, o evento terá como foco a música,
com participação especial da Banda AfroReggae. No dia 25, a dança será o centro das atenções com a participação do
Balllet Stagium, de São Paulo, da Cia de Balé de Rua, de Minas Gerais e da Cia Étnica, do Rio de Janeiro. Na última noite,
teatro, circo e música, com destaque para a apresentação do grupo mineiro Ponto de Partida. Os espetáculos são gratuitos e
os ingressos poderão ser retirados na bilheteria com uma hora de antecedência.
A Mostra conta ainda com a exposição “Caravana da Imagem”, um registro fotográfico de “experiências sociais com arte e
cultura do nordeste, feito pelo fotógrafo Luis Abregu e com montagem da designer Jac Carrara. As fotos fazem parte do
mapeamento de experiências sociais com arte e cultura, coordenado pelo CEPP. Foram registrados 36 projetos em 15
cidades dos estados de Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Ceará, Maranhão e Piauí. A exposição poderá ser visitada pelo
público no Teatro Carlos Gomes, entre os dias 24 e 26. e no Espaço SESC, de 25 a 30 de abril.
A curadoria da mostra é de Karen Acioly, autora e diretora teatral, Leandro Braga, músico, coordenador/diretor musical do
projeto TIM nas escolas e fundador da ONG Toca o Bonde, além de Carlos Cavalcanti, coordenador de projetos do Grupo
Cultural AfroReggae e ex-diretor da Escola Nacional de Circo.
A “1ª Mostra Brasil: Juventude Transformando com Arte” é uma realização do Centro de Estudos de Políticas Públicas, tem
o patrocínio da Petrobrás, da Fundação Vale do Rio Doce e da Eletrobrás e o apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro, do
SESC-RJ, da W.K.Kellog Foundation, da Avina, da Publytape, do Canal Futura, TV Globo e do Ministério da Cultura.
O Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP) é uma instituição sem fins lucrativos, com sede no Rio de Janeiro, que
atua desde 1991 na formulação, pesquisa e avaliação de políticas públicas e projetos sociais nas diversas áreas, entre elas,
arte e cultura

Outras informações no site: www.juventudearte.org.br/td>
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Exposição fotográfica "Caravana da Imagem" estende temporada
(Não Assinado)
Devido ao sucesso de público, a exposição fotográfica "Caravana da Imagem", parte da 1ª Mostra Brasil: Juventude
Transformando com Arte, ficará em cartaz até o dia 14 de maio, no Espaço SESC, em Copacabana.
Os registros do fotógrafo Luis Abregu, com montagem da designer Jac Carrara, fazem um mapeamento de experiências e
projetos sociais do Nordeste envolvendo arte e cultura.
Ao todo eles levaram 24 dias e percorreram mais de 1600 quilômetros de Nordeste para registrar 35 projetos em 15 cidades
dos estados de Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Ceará, Maranhão e Piauí.
Serviço
Local: Espaço SESC - Rua Domingos Ferreira 160, CopacabanaData: até 14/05Horário: 14h às 18h Entrada gratuita/td>
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Exposição fotográfica 'Caravana da Imagem' estende temporada
RIO - Devido ao sucesso de público, a exposição fotográfica "Caravana da Imagem", parte da 1ª Mostra Brasil: Juventude
Transformando com Arte, ficará em cartaz até o dia 14 de maio, no Espaço SESC, em Copacabana.
Os registros do fotógrafo Luis Abregu, com montagem da designer Jac Carrara, fazem um mapeamento de experiências e
projetos sociais do Nordeste envolvendo arte e cultura.
Ao todo eles levaram 24 dias e percorreram mais de 1600 quilômetros de Nordeste para registrar 35 projetos em 15 cidades
dos estados de Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Ceará, Maranhão e Piauí.
Serviço
Local: Espaço SESC - Rua Domingos Ferreira 160, CopacabanaData: até 14/05Horário: 14h às 18hEntrada gratuita
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Grátis: Mostra "Juventude Transformando" terá oficinas circenses e cursos de fotografia
(Não Assinado)

A 1ª Mostra Brasil "Juventude Transformando" traz ao Rio seminários, oficinas circenses, poesia, rap e produção cultural e
cursos de fotografia. A iniciativa do CEPP, Centro de Estudos de Políticas Públicas, contará com 400 jovens de 21 grupos
artísticos vindos de 15 municípios do Brasil.
Mais informações no site www.juventudearte.org.br
/td>
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Juventude transformando com arte
(Não Assinado)
O Centro de Estudos de Políticas Públicas (Cepp) realiza, de 24 a 26 de abril, no Rio de Janeiro (RJ), a 1ª Mostra Brasil:
Juventude Transformando com Arte. Com base em experiências anteriores que comprovaram o papel da arte e da cultura
como instrumentos de transformação social, a iniciativa do Cepp tem como objetivo abrir espaços para diferentes
manifestações artísticas de grupos e projetos sociais de vários estados brasileiros, além de promover intercâmbios e
estimular a reflexão. Cerca de 400 jovens de 21 grupos artísticos, vindos de 15 municípios e representando nove estados,
serão as estrelas dos espetáculos. Além das apresentações de dança, teatro, música, circo e outras manifestações artísticas, o
evento inclui seminário, oficinas de intercâmbio e uma exposição fotográfica. A programação completa e mais informações
estão disponíveis em www.juventudearte.org.br./td>
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Mostra Brasil: Juventude Transformando com Arte
(Não Assinado)
O Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP), realiza de 24 a 26 de abril, no Rio de Janeiro, a “1ª ”.
A iniciativa tem como objetivo abrir espaço para diferentes manifestações artísticas de grupos e projetos sociais de vários
estados do Brasil, além de promover intercâmbios e estimular a reflexão.
A mostra terá a participação de 400 jovens de 21 grupos artísticos de 15 municípios, representando nove estados brasileiros.
Além de apresentações de teatro, dança, música, circo e outras manifestações artísticas, o evento inclui seminários, oficinas
de intercâmbio cultural e uma exposição fotográfica.
O evento faz parte do Programa Transformando com Arte, desenvolvido pelo CEPP e procura identificar, fortalecer e
divulgar projetos sociais de arte e cultura liderados ou voltados para os jovens, com o foco no desenvolvimento e na
transformação social.

Rua Visconde de Pirajá, 414/1009
Ipanema – Rio de Janeiro
Mais informações: (21) 2522-2018
Site Oficial: www.juventudearte.org.br
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Mostra que leva arte aos jovens começa nesta segunda-feira no Rio
(Não Assinado)
A partir desta segunda-feira, os jovens poderão ter acesso a inúmeras atividades artísticas através da "1ª Mostra Brasil:
Juventude transformando com arte". O evento é uma realização do Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP) e vai até
quarta-feira.
A iniciativa do CEPP tem como objetivo abrir espaços para diferentes manifestações artísticas de grupos e projetos sociais
de vários estados do Brasil, além de promover intercâmbios e estimular a reflexão. Cerca de 400 jovens de 21 grupos
artísticos vindos de 15 municípios, representando nove estados do Brasil, serão as estrelas dos espetáculos da mostra que
terá periodicidade anual. Além das apresentações noturnas de dança, teatro, música, circo e outras manifestações artísticas,
o evento inclui seminário, oficinas de intercâmbio e uma exposição fotográfica.
O seminário é gratuito e acontecerá no Espaço SESC do Teatro de Arena. Outras informações no site
www.juventudearte.org.br .
/td>
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Shows e Rodas
Estão abertas até o dia 10 de junho as inscrições à "3ª Mostra
Brasil Instrumental", evento voltado a grupos e instrumentistas
brasileiros. A "Mostra Brasil Instrumental" acontece no período
de 30 de junho a 4 de julho, paralelamente ao "6º Festival
Brasil Instrumental".
A "Mostra Brasil Instrumental" abre espaço a grupos ainda não
conhecidos que buscam, dentro do cenário nacional, uma forma de
divulgarem seus trabalhos. Apenas dez serão selecionados para
apresentarem-se em shows durante o 6o. Festival Brasil
Instrumental.
Criado pelos professores Paulo Braga e Paulo Flores, da área de
MPB/Jazz do Conservatório de Tatuí, o "Brasil Instrumental" é
uma espécie de "palanque" da música instrumental brasileira.
Durante sua realização, a cidade localizada a 130 quilômetros de
São Paulo recebe ícones do gênero musical. Mais do que oferecer
shows, o evento fortalece um gênero ainda pouco divulgado dentro
do próprio país. Com isso, a escola de música, considerada a
maior da América Latina e responsável pela formação de grande
parte dos músicos eruditos profissionais brasileiros, passa a
tornar-se essencial num outro estilo musical.
Como se inscrever:
As inscrições poderão ser feitas até dia 10 de junho no
Conservatório Dramático e Musical "Dr. Carlos de Campos", de
Tatuí, como 3ª Mostra Brasil Instrumental de Tatuí, Rua São
Bento, 415 - CEP.18270-820 - Tatuí -SP. As fichas de inscrição
podem ser encontradas no site
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