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Vila Triolé
Cultural

ASPA Associação dos
Alexandre de
Profissionais de Arte de
Oliveira Simioni
Londrina

Continuidade do espaço Vila Triolé Cultural, localizado na Rua Etienne Lenoir, 155 Vila Industrial Londrina - Pr, abriga uma sala para exposições de artes visuais, uma sala multifuncional para
ensaios, oficinas de teatro, canto, dança, palestras e apresentações, com capacidade para 60
pessoas; um espaço de convivência, com literatura especializada na área de cultura, livros e
revistas, uma sala administrativa e para reuniões entre o grupo gestor, definições de programação
e profissionais atuantes no espaço.

40.000,00

Vila Cultural
AlmA Brasil

Melhoria e manutenção da Vila Cultural AlmA Brasil, dando sequência a essa rica trajetória de
ações que traz em sua história a valorização das diversas linguagens culturais e manifestações
AlmA Associação
artísticas, possibilitando o acesso e fruição da cultura para o cotidiano das pessoas que usufruem
Adriana Maria
Intercultural de Projetos
desse espaço. Através deste projeto iremos viabilizar pagamento de despesas que permitem não
Motta de Siqueira
Sociais
somente apoiar e sediar ações e projetos realizados pelos seus núcleos, como também receber
oficinas e demais iniciativas culturais propostas por diferentes grupos e produtores culturais da
cidade.

39.974,00

Vila Cultural
Barracão
Tangará

A finalidade deste projeto é implantar a Vila Cultural Barracão Tangará, espaço dedicado a
pesquisa, criação e circulação da arte circense em interação com outras artes. A proposta é guiada
pela preocupação em explorar os potenciais e tradições circenses em favor do viver com arte no
ambiente urbano e também os potenciais arte educativos circenses em favor de uma educação
Carlos Roberto da lúdica, socializadora e criativa. O Barracão Tangará será um centro de pesquisas e treinamentos
Centro de Convivência
Graça Marques
da Troupe Tangará, de circulação cultural e de oferta de cursos, oficinas e vivências para os
Arte e Vida
Ribeiro
interessados no aprendizado e aperfeiçoamento circenses. Também será espaço para vivências
onde ciranças, jovens, educadores e agentes culturais se apropriarão dos potenciais pedagógicos
circenses. Com essa Vila Cultural, um dos grupos circenses mais respeitados do Brasil pela
qualidade de seu trabalho em aéreos, acrobacias e equilíbrios, terá um local próprio para melhor
estruturar e irradiar sua ação cultural.

40.000,00

A Vila Cultural Casa de Teatro do Oprimido - Centro Popular de Cultura e Direitos Humanos de
Londrina se propõe como um espaço multidisciplinar de convivência, participação, reflexão sobre
as políticas públicas e criação artística e cultural voltadas à população. 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 populares possam desenvolver atividades culturais e artísticas e
compartilharem estas experiências, potencializando assim, o trabalho experimental da própria
comunidade. Pretende-se neste espaço, desenvolver atividades formativas como: oficinas de
teatro popular, ciclo de palestras, oficinas artísticas, mostras e circulação de espetáculos,
projeções cinematográficas, além da promoção de processos de multiplicação como cursos
periódicos visando a formação e capacitação de agentes culturais comunitários.

16.720,00

Casa do teatro
do Oprimido Centro popular
de cultura e
direito humanos
de Londrina

Fábrica de teatro do
Oprimido

Nádia Borges
Lima
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Vila Cultural
Cemitério de
Automóveis

Vila Usina
Cultural

Vila Cultural
Kinoarte

Vila Cultural
Flapt! Gibiteca
Região Norte 2014'

Atrito Arte Artistas e
Samir Demetrius
Produtores Associados Silva

Continuidade e manutenção da Via Cultural Cemitério de Automóveis, voltada ao estudo e
desenvolvimento de linguagens artísticas, fomento da literatura, da leitura, 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 arte.

40.000,00

Jackeline Seglin
dos Santos

Este projeto visa à manutenção e aperfeiçoamento da estrutura e o funcionamento Vila Usina
Cultural, espaço sediado há 11 anos em barrações da Avenida Duque de Caxias, 4159/4169.
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 de artes cênicas e em outras
linguagens. A Vila trabalha também a formação de novos e variados públicos. A Usina Cultural
funciona ainda como ponto de apoio e difusão para projetos independentes, grandes eventos,
atividades comunitárias e outras ações voltadas aos moradores de toda a cidade.

39.995,00

Argel Medeiros

Proporcionar a manutenção, programação da Vila Cultural Kinoarte, sede da Kinoarte Instituto de
Cinema e Video de Londrina, uma associação cultural sem fins lucrativos, de utilidade pública
municipal, criada em julho de 2003 com quatro objetivos: produção, exibição e preservação de
filmes, além da realização de cursos de formação audiovisual. Dessa forma, o projeto visa
contribuir para a implantação da Cultura pela Pólis e atender a demanda da comunidade por
equipamentos culturais, ocupando um espaço urbano de forma real e criando uma relação de
sociabilidade com as pessoas. Com centro cultural, a Vila Cultural Kinoarte pretende continuar o
atendimento à comunidade abrindo ao público sua biblioteca, acervo de filmes, sala de exibição,
galeria de exposições e eventos, atendendo a produtores e artistas, trabalhando a formação de
novos públicos, contribuindo para a consolidação da produção cultural local e democratizando o
acesso aos bens culturais.

39.930,00

Micael Bissoni

A proposta para instalação da Vila Cultural Flapt! Gibiteca Região Norte - 2014 tem o objetivo de,
em continuidade às atividades desenvolvidas desde 2012, oferecer à comunidade do entorno, em
primeira instância, e à dos Cinco Conjuntos, por abrangência, um espaço de fruição e produção
de cultura, de convivência e atendimento para a comunidade local e de circulação de outros
grupos e projetos, de forma a promover a descentralização, democratização e socialização da
cultura e a valorização do espaço local através da Biblioteca Gibiteca, do Telecentro, do trabalho
com folguedos tradicionais como o Boi de Mamão e de formas de viver, festejar e de se
ensinar/aprender que fazem parte da identidade local e/ou que podem ajudar no desenvolvimento
pessoal e coletivo.

40.000,00

Usina Cultural

Instituto de Cinema e
Video de Londrina

ONG Flapt! Associação dos
Colaboradores da
Gibiteca de Londrina

14-038

Vila Cultural
Grafatório

Grafatório

Edson Luiz da
Silva Vieira

Este projeto propõe a continuidade das atividades da Vila Cultural Grafatório, espaço para
investigação, capacitação, produção e difusão das artes visuais com enfâse nas artes gráficas.
Estas linhas de ação buscam consolidar as diretrizes do Programa Vilas Culturais e oferecer local
apropriado ao diálogo de grupos de produção cultural concernente à área; consolidar-se como
referência para sediar oficinas e outras atividades culturais desenvolvidas por pessoas ou grupos
dedicados à cultura gráfica da cidade e garantir o acesso da comunidade através da qualificação
do espaço urbano em que irá se inserir. Assim, o objetivo principal deste projeto é viabilizar as
condições financeiras para a manutenção e continuidade da Vila Cultural Grafatório no que diz
respeito à sua infraestrutura e pagamento de despesas básicas, criando as condições para a
realização de atividades e projetos, tais como oficinas, formação de biblioteca, atelier, espaço de
exposições e contituição de acervo da Vila Cultural.

39.956,00

