AÇÕES SOCIAIS E AMBIENTAIS

Museu Alfredo Andersen abre inscrições para oficinas de artes
Em 9 e 11 de julho serão abertas as inscrições para os cursos do segundo semestre do ateliê do Museu
Alfredo Andersen. As inscrições para as oficinas de cerâmica acontecem no dia 9 e para as oficinas de
pintura e desenho no dia 11, a partir das 14h, no próprio museu. As aulas começam em 6 de agosto. Os
cursos são gratuitos e destinados a maiores de 18 anos.

As oficinas são voltadas a pessoas que tenham interesse nas artes visuais: estudantes de artes, artistas
profissionais ou iniciantes da arte contemporânea. O objetivo é desenvolver a linguagem pessoal
artística do aluno por meio de pesquisa de materiais, estéticas e poéticas.

Para fazer a inscrição é necessário levar fotocópia da carteira de identidade legível e comprovante de
residência. Não serão aceitos documentos originais e não será permitida a inscrição para outras
pessoas. Cada aluno poderá se matricular em apenas uma oficina por semestre. As vagas são limitadas
e será respeitada a ordem de chegada para a inscrição. Senhas para o atendimento serão distribuídas a
partir das 13h.

A oficina de cerâmica para iniciantes acontece toda sexta-feira, das 9h às 12h, e na quinta-feira, das
14h às 17h. A de cerâmica avançada ocorre na terça-feira, das 14h às 17h e das 18h às 21h. A de
modelagem é na quinta-feira, das 9h às 12h. A oficina de cerâmica intermediária acontece na segundafeira, das 14h às 17h. Já a oficina de pintura será às terças e quintas, das 9h às 12h, e a de desenho é
na terça-feira, das 18h às 21h.

Alunos que já frequentaram turmas avançadas no semestre anterior não podem se inscrever nas turmas
iniciantes e intermediária. Os iniciantes não poderão se inscrever em turmas avançadas.

Confira as oficinas ofertadas:

CERÂMICA
Oficina iniciantes
Os alunos aprendem a prática de modelagem em argila, o processo de queima em forno elétrico.
Oficina intermediária
Continuidade do conteúdo da turma de iniciantes do semestre anterior.
OFICINA AVANÇADA
Oficina para que os alunos com conhecimento avançado em cerâmica possam aprimorar as técnicas de
construção, elaboração e desenvolvimento de uma linguagem pessoal. Além disso, será trabalhada a
técnica de engobe e vidrado para queima em forno elétrico de baixa e média temperatura.
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MODELAGEM (para iniciantes)
Para alunos iniciantes desenvolverem a técnica básica de modelagem à mão, como beliscão, ocagem,
acordelado e placa, sem a prática da esmaltação.
PINTURA E DESENHO
Pintura iniciantes
Serão trabalhadas técnicas como acrílica sobre tela, aguada e meios mistos
DESENHO
Abordará técnicas de grafite, carvão e nanquim por meio do desenho de observação, perspectiva, luz e
sombra.
Serviço
Cursos de cerâmica, pintura e desenho.
09 de julho, às 14h: inscrições para oficinas de Cerâmica.
11 de julho, às 14h: inscrições para oficinas de Pintura e Desenho.
As senhas serão distribuídas a partir das 13h.
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