O projeto Palavra Líquida chega a sua 7º edição em 2022 homenageando a vidaobra de Altay Veloso, cantor, compositor, dramaturgo e escritor gonçalense, de
reconhecimento internacional. Uma das atividades de destaque da edição deste
ano é a implementação do Núcleo de Expressões Artística, um espaço direcionado
à formação aprofundada de profissionais que atuam nos diversos setores artísticos.
No período de 20 agosto a 26 de novembro serão realizados encontros aos sábados
de 10 às 13h na unidade São Gonçalo, com aulas ministradas por artistas,
pensadores e articuladores culturais que irão abordar elementos que giram em
torno da obra do homenageado deste ano, a partir de questões afrodiaspóricas, de
território e estéticas dissidentes.
As inscrições são gratuitas, para o público maior de 16 anos e deverão ser realizadas
através do link https://bit.ly/palavraliquida2022 ou no setor de Cultura da
Unidade.

Data
20/08

Horário
10h-13h

27/08

10h-13h

03/09
10/09
17/09

10h-13h
10h-13h
10h-13h

24/09

10h-13h

01/10

10h-13h

08/10

10h-13h

15/10

10h-13h

22/10

10h-13h

29/10

10h-13h

05/11

10h-13h

12/11

10h-13h

19/11

10h-13h

26/11

10h-13h

Programação/Tema
Aula de abertura do Projeto
Artista como curador: a arte
contemporânea como um campo
ampliado de atuação
Um olhar sobre o cinema periférico
Dos Batuques ao Pagode 90 O Amor e o Alabê de Jerusalém
Saberes originários no audiovisual:
Cinema e decolonialismo
Bate-papo e mediação a partir das
aulas do 1º módulo
Café dramático - Laboratório de
leitura e estudo de textos teatrais
A representatividade pictórica de
corpos negros nas artes visuais
Leitura crítica a partir da obra de
Altay Veloso
Crítica e cinema negro brasileiro:
uma introdução
Poesia em performance
Altay Veloso: o carnaval e a música
negra
Cultura, corpo e afeto
Bate-papo e mediação a partir das
aulas do 2º módulo

Convidado
Altay Veloso
Carla Santana
Alberto Sena
Pâmela Carvalho
Renato Noguera
Alberto Álvares
Fórum de Ideias
Onisajé
-Aza Njeri
Lorena Rocha
-Helena Theodoro
-Fórum de Ideias

