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De 18 a 26 de novembro o Museu Casa Alfredo Andersen promove oficinas, workshop, palestras e
bate-papos gratuitos durante a Semana Andersen.
O Museu Casa Alfredo Andersen promove uma série de atividades nas duas últimas semanas do
mês, com oficinas, workshop, palestras e bate-papos conduzidos por professores da Academia
Alfredo Andersen e artistas convidados, além da 1ª Exibição Coletiva da Academia, com a projeção
dos trabalhos produzidos pelos alunos durante o segundo semestre de 2019. As atividades foram
programadas em comemoração ao aniversário de Alfredo Andersen, celebrado no dia 3 de
novembro. A programação é gratuita, mas as vagas são limitadas. Inscrições abertas na secretaria
do museu. A Semana Andersen 2019 celebra o legado do artista e vai além, ao apresentar e
discutir temas ligados a outros campos artísticos, como a residência artística com Alfi Vivern, a roda
de conversa entre artistas e pensadores, a oficina inédita de master copy, a palestra do historiador e
youtuber Robério Santos com participação de Danilo Caymmi, entre outros. &ldquo;A Semana
Andersen é, acima de tudo, um momento de confraternização para nós. Por isso buscamos uma
programação diversificada e acessível, para atrair mais pessoas para dentro do museu e da
academia. Fizemos questão que as atividades fossem gratuitas e voltadas para qualquer pessoa
interessada nos temas, sem necessidade de conhecimento prévio em artes. Até mesmo crianças e
adolescentes podem participar, desde que acompanhados dos pais ou responsáveis&rdquo;, diz o
diretor do Museu, Luiz Gustavo Vidal Pinto. Segundo a responsável pela programação, Patrícia
Mannarino, os temas irreverentes não se distanciam da personalidade de Alfredo Andersen:
desbravador, divertido e sociável. PROGRAMAÇÃO - Na segunda-feira (18), o artista plástico
Sérgio Moura conduz a &ldquo;Oficina básica de serigrafia: estampe sua bolsa&rdquo;, das 14h às
17h30. Os participantes aprenderão técnicas iniciais de impressão serigráfica artística em papel e
tecido e, em seguida, colocam em prática os conhecimentos adquiridos estampando uma bolsa de
algodão. Todo o material será disponibilizado pelo museu. A abertura oficial da Semana Andersen
será no mesmo dia, a partir das 18h45, com a apresentação do Conservatório de Música Popular
Brasileira, uma performance do ator José Plínio como Alfredo Andersen e a 1ª Exibição Coletiva da
Academia Alfredo Andersen, com a projeção dos trabalhos produzidos pelos alunos durante o
segundo semestre de 2019. Na terça-feira (19), das 14h às 17h, a artista e psicóloga Ivana
Guimarães Vieira propõe a oficina &ldquo;Uma tarde de arte e terapia&rdquo;. A arte-terapia é um
método baseado no uso de várias formas de expressão artística com finalidade terapêutica. Nessa
vivência, a professora conduz os participantes a observarem trabalhos de Alfredo Andersen e a
reinterpretarem por meio da técnica de giz pastel seco. Ao final, haverá uma roda de conversa. O
material será disponibilizado aos participantes. Dia 20 (quarta-feira), das 14h às 17h, tem a
&ldquo;Oficina de master copy&rdquo; com o artista João Paulo de Carvalho. Em belas artes, o
trabalho do &ldquo;copista&rdquo; implica em entender a coleção de um artista. Na oficina de
master copy, inédita em Curitiba, os alunos farão um trabalho de pesquisa no acervo expositivo de
Alfredo Andersen no Museu Casa e trabalhar uma de suas obras. Para essa atividade será
necessário que os interessados tragam seu próprio material: tela, pincéis e tintas, preferencialmente
a óleo. O que a frase &ldquo;você não é fotogênico&rdquo; tem de verdade? Fotógrafos
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profissionais afirmam que o momento em que a pessoa é fotografada conta mais que a sua beleza.
Essa é a proposta do &ldquo;Workshop de fotografia: como fazer um retrato&rdquo; que ocorre dia
21 (quinta-feira), das 14h às 17h, com o professor Christian Shoenhofen. Serão abordados tópicos
importantes do retrato, desde sua perspectiva histórica, os retratos produzidos por Andersen, luz e
perspectiva, até a realização de um pequeno retrato. Para participar, os interessados precisam levar
um celular com câmera. No mesmo dia, das 17h30 às 19h30, a &ldquo;Roda de conversa: arte e
encontro&rdquo; reúne os artistas e pensadores de Curitiba Bruno Marcelino, Carlos Nigro, Charly,
Didone, Francisco Borges Laranjal, Gleusa Salomão, Luiz Gustavo Vidal, Marcelo Conrado, Rogério
Geraud e Sérgio Moura para um bate-papo que propõe o religar da arte com a vida, um momento de
trocar ideias, de conversar pausadamente e escutar sem pressa. Encerrando a Semana Andersen,
dia 26 (terça-feira), a partir das 18h, terá uma apresentação do Conservatório de Música Popular
Brasileira, performance do ator José Plínio como Alfredo Andersen e a 1ª Exibição Coletiva da
Academia Alfredo Andersen, com a projeção dos trabalhos produzidos pelos alunos durante o
segundo semestre de 2019. Em seguida, o museu recebe o jornalista, professor e pesquisador
Robério Santos e o músico Danilo Caymmi para a palestra &ldquo;As Quatro Vidas de Volta
Seca&rdquo;. Autor do livro de mesmo nome, Robério se propõe a esclarecer muitos pontos da
trajetória do cangaceiro Volta Seca, personagem que inspirou o livro Capitães de Areia, de Jorge
Amado. Serão abordados temas como a infância do personagem, sua entrada no cangaço, a prisão
e a reconstrução da vida em liberdade, e ainda composições de sucesso como Maria Bonita e
Mulher Rendeira, com a participação de Danilo Caymmi. RESIDÊNCIA ARTÍSTICA - A proposta da
Residência Artística do Museu é dar a oportunidade para que estudantes e admiradores de artes
acompanhem de perto a produção de artistas. A cada mês um novo artista é convidado. A partir
desta segunda-feira (18), sempre das 14h às 17h30, o artista argentino radicado em Curitiba Alfi
Vivern estará no museu dando continuidade ao trabalho Submarino, apresentado na 14ª Bienal
Internacional de Curitiba. Serviço: Semana Andersen. Data: 18 a 26. Programação completa:
www.mcaa.pr.gov.br Atividades gratuitas. Inscrições para as oficinas na secretaria do museu.
Museu Casa Alfredo Andersen - Rua Mateus Leme, 336. Curitiba-PR. Visitação de terça a
sexta-feira, das 9h às 18h. Sábado, domingo e feriado das 10h às 16h. (41) 3222-8262 | (41)
3323-5148 maa@seec.pr.gov.br
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