Tenda Rosa Amarela - Artes e Cultura Popular!
Projeto LIC nº 246 | Valor solicitado R$ 189.600,00 Reprovado

ASSOCIAÇÃO DAS Culturas Brasieliras. NOME FANTASIA: Jabuticaqui.
E-mail: neidemattos@hotmail.com
Representante: Alessandro Antonio da Silva (Presidente)
E-mail: ales.silva@gmail.com

Áera de enquadramento
[ Arte Popular ]

Apresentação
O projeto visa a Circulação da “Tenda Rosa Amarela - Artes e Cultura Popular” em praças e
espaços públicos da cidade de Mogi das Cruzes, a proporcionar acesso gratuito e indiscriminado
para todas as faixas etárias e classes sociais, com apresentações, oficinas e exposições com os
grupos Jabuticaqui - Ritmos e Tradição, Congada do Divino Espirito Santo e Clara Trupi de Ovos y
Assovios, coletivos sediados na cidade com pesquisas e experimentações voltadas a cultura
popular, ritmos e danças tradicionais, teatro de rua, segmentos voltados ao fazer artístico
publico(!), das ruas, no qual esse projeto se põe a dialogar.
A “Tenda Rosa Amarela - Artes e Cultura Popular” acontecerá nos meses de Março de 2018 a Outubro
de 2018, realizando esta circulação de forma gratuita em espaços públicos (praças), em oito (8)
bairros da cidade de Mogi das Cruzes. Em cada praça, num final de semana (sábado e domingo),
serão realizadas quatro (4) apresentações artísticas, duas (2) oficinas: de teatro de rua e
cultura popular, e também uma (1) exposição artística com convidados da região. Tendo ao final
de semana no respectivo bairro ocupado a realização de sete (7) atividades de difusão e formação
artística, totalizando ao final do projeto cinquenta e seis (56) atividades artísticas e
culturais, com a estimativa de mais de dez mil (10.000) espectadores.
Programação:
Aos Sábados:
Das 9:00 as 18:00: “Exposição dos Artistas Locais” no Espaço das Gemas.
Das 9:00 as 11:00: Oficina “Teatro de Rua!” com a Clara Trupi de Ovos y Assovios no Espaço das
Gemas e Espaço Múndico.
As 16:00: Espetáculo de Danças e Ritmos Populares “Mistério da Rosa” do Jabuticaqui no Espaço
dos Caquis.
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As 17:00: Espetáculo de Teatro de Rua “Varre Dor de Vadiagem” da Clara Trupi de Ovos y Assovios
no Espaço dos Caquis.
Aos Domingos:
Das 9:00 as 18:00: “Exposição dos Artistas Locais” no Espaço das Gemas.
Das 9:00 as 11:00: Oficina de “Cultura Popular” com Jabuticaqui no Espaço das Gemas e Espaço
Múndico.
As 16:00: Apresentação de Bailado Dramático, Cantos e Ritmos “Divino” da Congada do Divino
Espírito Santo no Espaço dos Caquis.
As 17:00: Espetáculo de Teatro de Rua “(O)Culto Abrasileira” da Clara Trupi de Ovos y Assovios e
Jabuticaqui no Espaço dos Caquis.
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