SOBRE O ENCONTRO
O encontro visa ampliar as discussões do grupo arte e cuidado, integrado por pesquisadores, artistas,
educadores e gestores que atuam na interface entre os campos da arte, da saúde, do meio ambiente e da
cidadania. Tomando como central a ideia de cuidado como método, o encontro tem como objetivo potencializar
as práticas que envolvem esses campos, assim como o compartilhamento de saberes, de modo a constituir uma
rede de atuação, pesquisa e formação.
SOBRE O GRUPO ARTE E CUIDADO
O grupo arte e cuidado é iniciativa coletiva e embrionária, que foi motivada pelos encontros do projeto
Exchange of Method (Intercâmbio de método) realizado em 2015 pelo Centro Municipal de Arte Hélio Oitcica
(CMAHO) e as instituições escocesas Artlink e Collective Gallery, sediadas em Edimburgo, com o apoio do
British Council e da Creative Scotland. Atualmente tem a participação de artistas, pesquisadores, educadores
e curadores, alguns vinculados a instituições e grupos como Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea,
Instituto Nise da Silveira, coletivo Norte Comum e Museu de Arte Contemporânea de Niterói. É coordenado pelo
CMAHO e pelo Instituto Mesa.
PROGRAMAÇÃO
14h às 15h30 – Vídeo interlocuções sobre arte e cuidado
Será apresentado um trecho do vídeo em processo Cuidado como método, com direção de Jessica Gogan
(Instituto Mesa) e Daniel Leão. Após a apresentação haverá debate com o público sobre a ideia central do
encontro, a partir de provocações dos interlocutores.
Interlocutores
Guilherme Vergara (Curador e pesquisador, professor do Departamento de Artes/UFF, diretor Museu de arte
contemporânea de Niterói)
Izabela Pucu (Curadora e pesquisadora, diretora Centro municipal de arte Hélio Oiticica)
Tania Rivera (Psicanalista e curadora, professora do Departamento de Artes/UFF)
Raquel Fernandes (Médica e diretora Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea)
15h30 às 17h30 - Provocações em movimento com café
O público será dividido em três mesas temáticas espalhadas no auditório a partir do sorteio de uma cor. Cada
mesa será composta por três pessoas que apresentarão cada uma provocação para a conversa em até 10
minutos. Em cada mesa haverá um cuidador/provocador, que conduzirá o debate e fará anotações para um
relato aos demais grupos no encerramento das conversas. Tudo isso com café e bolo!
PARTICIPANTES
Mesa Amarela
Ariadne de Moura Mendes (coordenadora Loucura Suburbana)
Hélio Carvalho (artista, professor do Departamento de Artes/UFF e coordenador do Curso de Graduação em
Artes da UFF)
Josemias Moreira Filho (coordenador cultura e cidadania MACquinho, Platforma Urbana Digital, Niterói):
Cuidador/Provocador: Rafael Zacca, poeta e crítico
Mesa Vermelha
Tania Marins (terapeuta ocupacional do Ministério da Saúde cedida à UFF, Mestre em Saúde Coletiva e
coordenadora do projeto Atelier de Ideias do Instituto de Saúde Coletiva/UFF)
Lula Wanderley (artista, psiquiatra e coordenador do Espaço Aberto ao Tempo do IMS/Nise da Silveira)
Pablo Meijueiro (Norte Comum)
Cuidador/Provocador: Bianca Bernardo (artista e coordenadora de educação, Museu Bispo do Rosário Arte
Contemporânea)

Mesa Azul
Ricardo Resende (curador, Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea)
Gina Ferreira (psicóloga, doutorando Universidade de Barcelona, pesquisadora e coordenadora do projeto arte,
corpo e sensibilidade do Museu de Imagens do inconsciente do IMAS/Nise da Silveira)
Gê Vasconcelos (Norte Comum)
Cuidador/Provocador: Eduardo Passos (professor, psicologia UFF)
17h30 às 18h – Encerramento – Apresentações de até 10min dos relatos sobre as conversas pelos cuidadores/
provocadores

Inscrições até 04 de dezembro no link: goo.gl/OtvcnL
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