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#AldirBlanc - "Cidades Místicas" tem inscrições abertas até 22 de janeiro para
formação em teatro de formas animadas
Notícias
Postado em: 13/01/2021 13:46

O processo formativo está voltado preferencialmente para professores de arte e da educação
básica, artistas, agentes culturais, profissionais da cultura em geral e estudantes a partir de 16 anos

"Cidades Míticas" trata-se de uma formação em TEATRO DE FORMAS ANIMADAS online que
pretende investigar imaginários poéticos ancestrais a partir de mitos indígenas e africanos.
O projeto é encabeçado pela artista e educadora multidisciplinar Xan Marçall, paraense radicada
em Salvador-BA, e que vem desenvolvendo junto a diversos coletivos, a exemplo da Honorato Arte
e Encantaria e o Coletivo Das Liliths, investigações poético políticas relacionadas à perspectivas de
existência afro indígenas nortistas e nordestinas e LGBTQIA+.
A formação será desenvolvida em três módulos, em formato de laboratórios criativos com técnicas
do Teatro de Bonecos, Máscaras e Teatro de objetos.
As aulas terão caráter virtual e acontecerão no período de 25/01/2021 à 09/04/2021, sempre as
segundas-feiras e quartas-feiras, no turno matutino das 09:00 às 12:00 e culminará em uma Mostra
Artística, a ser compartilhada publicamente (online) ao final do curso.
O processo formativo está voltado preferencialmente para professores de arte e da educação
básica, artistas, agentes culturais, profissionais da cultura em geral e estudantes a partir de 16 anos.
A formação prevê certificado e tem uma carga horária total de 64 horas.
Para se inscrever, é só preencher o formulário no link até o dia 22 de janeiro.
O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação
Cultural do Estado da Bahia (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela
Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.
SERVIÇO
Cidades Místicas
Inscrições: até 22 de janeiro de 2021
Aulas: 25 de janeiro a 9 de abril de 2021, das 9h às 12h
+ Informações: E-mail: cidadesmiticas@gmail.com | Instagram: @cidadesmiticas
INSCREVA-SE

http://www.fundacaocultural.ba.gov.br
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