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Criação do espaço para Vila Triolé Cultural. O espaço pretendido deverá abrigar a princípio uma sala para ensaios,
oficinas de teatro, canto e palestra; um espaço de convivência, com literatura especializada na área cultural com livros e
revistas, uma sala administrativa e para reuniões entre o grupo gestor, definições de programação e profissionais
atuantes no espaço; uma sala de apresentações para o máximo de 100 pessoas.

usinacultural@sercomtel.com.br

Manter e aperfeiçoar a estrutura e funcionamento do espaço alternativo sediado na Av. Duque de Caxias 4159/4169, e
que comemorou 10 anos de fundação. Como Vila Cultural, a Usina vem mostrando potencial agregador e capacidade de
colaborar no atendimento a uma importante demanda do município por espaços culturais equipados e adequados. A
Usina está aberta à comunidade e classe artística por meio de um projeto de ocupação anual, que proporciona espaço
para que grupos/artistas sem sede fixa tenham um local que sirva de base para ensaios, pesquisas, apresentações,
intercâmbios de experiências, processos de formação/aperfeiçoamento e demais atividades na área cênica e de outras
linguagens. A Vila trabalha ainda a formação de novos e variados públicos. A Usina Cultural funciona também como
ponto de apoio e difusão para projetos independentes, grandes eventos, atividades comunitárias e outras ações voltadas
aos moradores de toda a cidade.
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27.989,50
Manutenção de um espaço dedicado a pesquisas estéticas e extra-estéticas relacionadas ao Teatro Popular e demais
práticas artísticas e organizativas da população. Um espaço onde artistas locais, oficinandos, moradores de diversas
localidades, e outros grupos populares, possam desenvolver atividades culturais e artísticas , e compartilhem essas
experiências, potencializando assim o trabalho experimental da própria comunidade . Pretende-se desenvolver atividades 19.691,00
formativas como: oficinas de teatro popular, ciclo de palestras, oficinas artísticas, mostras e circulação de espetáculos,
além da promoção de processos de mutiplicação como Cursos periódicos visando a formação e capacitação de Agentes
Culturuais Comunitários.
Continuidade e a manutenção da Vila Cultural Cemitério de Automóveis, voltada ao estudo e desenvolvimento de
linguagens artísticas, fomento da literatura, da leitura, do teatro, da música, das artes visuais e cultura integrada. Espaço
aberto à população, de forma a promover a cultura e o lazer. propiciando local para encontros, exposições e fruição da
28.000,00
arte.

