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Ateliê Livre de Arte da UFMT

Produzida por Ruth Albernaz, a quinta e última sala virtual que integra a 
exposição híbrida “Corpo: lar temporário” na Plataforma Cultura e Vivência, 
propõe o vínculo entre Corpo e Espírito. O percurso expositivo organizado 
através das cinco salas temáticas foi resultado da campanha realizada pela 
Residência Artística CasaCorpo, com curadoria geral de Ruth Albernaz e 
Lívia Bertges em dedicatória à Marília Beatriz de Figueiredo Leite.

Através de uma campanha virtual, a exposição coletiva propôs o contato 
com multiplas linguagens entre pessoas que desejavam dialogar sobre o 
tema CORPO, de forma a intercambiar conhecimentos, re�exões e afeto. A 
exposição coletiva é a segunda vitrine proposta pela Residência Artística 
CasaCorpo, alocada no Ateliê Livre de Arte do MACP/UFMT.

Exposição Corpo: lar temporário
Sala “Corpo é a cor do espírito”
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19h30
a partir das
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Cineclube Coxiponés

Agosto Lilás na Temporada de Filmes Online
& Programação Especial em alusão
ao Dia da Visibilidade Lésbica 
A partir das 19h30 de 25 de agosto de 2020, em alusão à campanha Agosto Lilás, a Temporada 
de Filmes Online apresenta uma seleção de obras audiovisuais de realizadoras 
mato-grossenses que abordam o protagonismo feminino ou que colocam em cena situações 
relacionadas à violência (e/ou combate à violência) contra mulheres. A ação envolve parceria 
entre realizadoras das obras compartilhadas, Cine Teatro Cuiabá, Cineclube Coxiponés, Rede 
Cineclubista de Mato Grosso (REC-MT) e Conselho Estadual de Direitos da Mulher da Secretaria 
de Estado de Assistência Social e Cidadania (SETASC/MT). 

A campanha #AgostoLilás nasceu com o objetivo de alertar a população sobre a importância da 
prevenção e do enfrentamento à violência contra a mulher, incentivando as denúncias de 
agressão contra mulheres. A Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006, surgiu 
da necessidade de inibir os casos de violência doméstica no Brasil. O nome foi escolhido em 
homenagem à Maria da Penha Maia Fernandes, que sofreu agressões do ex-marido por 23 anos 
e �cou paraplégica após uma tentativa de assassinato. O julgamento de seu caso demorou 
justamente pela ausência, à época, de uma legislação que atendesse os crimes contra a mulher. 
Hoje, a Lei 11.340/2006 considera o crime de violência doméstica e familiar contra a mulher 
como sendo “qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, 
sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”.

Serão compartilhados os curtas “A gente nasce só de mãe” (Caru Roelis, 2017, 20’), “Contidas 
nunca mais” (Núcleo de Mulheres Cena Livre de Teatro, 2019, 42’), “Controvérsias” (Vitória 
Molina, 2018, 15’), “De volta pra casa” (Danielle Bertolini, 2016, 61’), “Duas em um” (Ana de 
Mello, 2018, 2’), “Inexorável Marilza” (Caroline Araújo, 5’, 2013), “Licor de pequi” (Marithê 
Azevedo, 2016, 15’), “Making of Mata Grossa” (Cia D’Artes do Brasil, 2020, 11’), “Nó de rosas” 
(Glória Albuês, 2007, 15’) e “Poemargens” (Anna Maria Moura & Sol Ferreira, 2020, 25’). 
Classi�cação indicativa: 14 anos.  

O Cineclube Coxiponés também destaca, no dia 29 de agosto, uma programação especial em 
alusão ao Dia da Visibilidade Lésbica, com compartilhamento de ações apresentadas no 
contexto da Semana de Combate à LGBTfobia. 

Foto: Maria C. Tavares
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Cultura e Vivência da UFMT

Conheça a inspiradora trajetória da ceramista Anik, que cria 
peças únicas feitas à mão, inspiradas em músicas e momentos 
históricos.

Anik conta que ouve de música clássica ao punk rock e as peças 
carregam características provenientes da sonoridade, e nem 
sempre respeitam formas previsíveis, ou de formatos 
convencionais. Seu ateliê é o local onde a artista expressa sua 
arte e vende suas peças, além de ser um convite para 
apreciadores de boas histórias.

Com uma trajetória de superação, em tempos que precisamos 
nos reiventar diariamente para sobreviver, Anik é exemplo de 
como a arte pode ser propulsora de novas possibilidades.

Conheça Anik Grachova e seu
belíssimo trabalho em cerâmica
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Cultura e Vivência da UFMT
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Conheça o percurso de Rubens Florêncio expógrafo e arquiteto 
urbanista graduado pela Universidade Federal de Mato Grosso.

Ele compartilha suas experiências, olhares e lembranças obtidas 
através da vivência acadêmica no Museu de Arte e de Cultura 
Popular e da Coordenação de Cultura e Vivência da UFMT.

Orientando do arquiteto Portocarrero, Florêncio participou da 
elaboração e execução de projetos de expogra�a, montagens de 
exposições, o�cinas e bate papos realizados em Mato Grosso.

Conheça Rubens Florêncio
Expógrafo e arquiteto urbanista
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28 agosto

Cultura e Vivência da UFMT

Apresentaremos mais informações e projetos que surgiram e/ou 
foram contemplados pelo Auxílio Vivência Universitária.

O Auxílio, dentre outros objetivos, visa ampliar as condições de 
participação dos estudantes enquanto proponentes, protagonistas 
e produtores de conteúdo na universidade, pois é precisamente 
neste horizonte comunitário em que seu per�l se de�ne e adquire 
consciência maior, onde a educação, a ciência, a cultura e a 
vivência – no sentido de viver consigo e viver com o outro – se 
completam na formação do individuo e por consequente de uma 
sociedade equilibrada e sustentável.

Auxílio Vivência Universitária
Conheça o benefício disponibilizado para alunos de graduação da UFMT 
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sab.
29 agosto

No post deste sábado, relembraremos o concerto EnCantos do 
Brasil, realizado em outubro de 2017, no Teatro da UFMT, pelo 
Coral Infantojuvenil da UFMT.
O programa reuniu canções populares das diversas regiões do 
Brasil, com seus múltiplos estilos, ritmos e melodias.
O Coral Infantojuvenil, projeto de extensão vinculado ao Núcleo 
Coral UFMT, à época, contava com 50 crianças e adolescentes, 
e estava sob a regência de Wando Martiniano, além da Camila 
Felix e Rômulo Aguiar.

Coral UFMT

Acesse: coralufmt.wordpress.com

Coral Infantojuvenil da UFMT
relembra “EnCantos do Brasil”
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Orquestra Sinfônica da UFMT

Academia, em sua acepção musical, é o espaço da troca de saberes 
e práticas no universo da música. Em tempos de convid-19, na tônica 
da impossibilidade de usufruir espaços físicos, a Orquestra Sinfônica 
da Universidade Federal de Mato Grosso não deixou de lado sua 
missão, e vem promovendo por meio de sua Academia Orquestral a 
formação, discussão e troca de saberes em música em um espaço 
bastante peculiar: o virtual e gratuito para toda comunidade.  

Lives, aulas síncronas e assíncronas em ambiente digital vêem 
recheando o leque de possibilidades da música sinfônica nas áreas 
de violino, viola de arco, trompete, trombone e clarineta, sem contar 
as participações especiais na série Track Record, no qual grandes 
artistas de nome nacional orientam e engrandecem as aporias com 
encantadores Storytellings.

Separados pelo distanciamento social, mas unidos pelo propósito, a 
Orquestra mostra que a missão da universidade é maior do que este 
breve momento de di�culdade socio econômica. Aproveitem as 
atividades pela plataforma da cultura OSUFMT.

Música Sinfônica também 
para ambientes virtuais 
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