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O ser humano não abre mão da identidade cultural, da sua história, escrita por meio das artes,
da música, teatro, artesanato, pintura, gastronomia e outras formas de expressão e manifestação. Nada mais justo que, neste momento de retomada da normalidade, o Governo implemente
ações que acelerem esse processo de volta à rotina saudável, entre elas as atividades culturais,
reforçando a célebre frase segundo a qual “o artista deve ir aonde o povo está”.
Hoje sabemos que a arte é a pura expressão da cultura, em todos os sentidos, tanto na afirmação
da identidade quanto no debate das inquietações sociais, realce da cidadania e difusão de
conhecimentos.
Campão Cultural tem esse propósito, de resgatar a efervescência social, ampliando o acesso de
toda população da Capital e municípios vizinhos à música, à dança, artes plásticas, artes visuais,
artesanato, gastronomia e festas tradicionais na celebração desse novo momento.
Esse é o papel do Estado, de formular e executar políticas públicas que proporcionem o reencontro da população de Campo Grande com sua identidade cultural, com a sua própria história, agregando nessa celebração cultural o fortalecimento da cidadania e respeito à diversidade, a par de
todos os desafios que são inerentes à natureza humana.
A realização de eventos artísticos do porte do Campão Cultural, em que estão sendo investidos
R$ 5,3 milhões, reforça o compromisso do Governo do Estado de valorizar a arte, a cultura, o
artesanato e a produção intelectual, através da música e da dança.
Salve a cultura, a cidadania e a diversidade humana, ambiental e cultural.
Reinaldo Azambuja
Governador do Estado de Mato Grosso do Sul

Trabalhar pelo fomento da cidadania e cultura em Mato Grosso do Sul foi o desafio que nos motivou a abraçar o comando de uma pasta tão ampla e de extrema importância como é a Secretaria
de Estado de Cidadania e Cultura (Secic). Entre os segmentos mais impactados pela pandemia,
nesta gestão o setor cultural conta com um olhar sensível para valorização das expressões artísticas, dos trabalhadores da cultura e para levar à população o rico conteúdo que temos em nosso
MS.
O Festival Campão Cultural nasceu para abraçar a arte, cidadania e a diversidade, reunindo em
mais de 150 atividades, de 20 áreas culturais, o que há de mais belo e grandioso dentro da cena
artística, contando com a participação de grandes nomes sul-mato-grossenses e também com
representantes da cultura nacional.
Como resultado, conquistamos esse formato que vai levar à população, percorrendo 10 bairros
e os dois distritos, Anhanduí e Rochedinho, o primeiro festival da história de Campo Grande.
Teremos 14 dias em que a nossa Capital irá respirar e inspirar arte nas sete regiões.
Esse feito só é possível graças ao Governo do Estado, que nesse pacote da retomada investiu
mais de R$ 100 milhões em cultura, contemplando os principais anseios do setor. O Governador
Reinaldo Azambuja também confirmou a segunda edição do Campão Cultural para 2022, durante o lançamento da edição de 2021, que conta com a valiosa parceria da Prefeitura de Campo
Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).
Estamos muito felizes por ver esse super projeto se tornar uma realidade, com uma programação
fantástica e que será o marco de um novo tempo para nossa cultura. Vamos prestigiar esse movimento histórico!
João César Mattogrosso
Secretário de Estado de Cidadania e Cultura
Governo de Mato Grosso do Sul

“O fazer artístico, em todos os seguimentos e modalidades, deve ser
fomentado para que a população conheça um pouco mais sua arte,
seus costumes e conseqüentemente sua história”
É com esse espírito que apresentamos o CAMPÃO CULTURAL – I FESTIVAL DE ARTE, DIVERSIDADE E CIDADANIA, visando oportunizar aos artistas de diferentes áreas de atuação de Mato
Grosso do Sul a oportunidade de divulgar sua arte. A retomada das ações nesse momento que
vivemos é de fundamental importância para o fortalecimento do fazer artítisco e cultural do
Estado. Com toda certeza será um reencontro do artista com o público, podendo ser este o
primeiro grande festival artístico cultural de Campo Grande.
Durante 14 dias, entre 22 de novembro a 05 de dezembro, uma intensa programação em cerca
de 20 locais irá oferecer um recorte cultural com mais de 150 atrações artísticas, local e nacional,
em sete regiões da cidade, envolvendo mais de 10 bairros e ainda os distritos de Anhanduí e
Rochedinho. Uma programação mesclando artistas da terra e convidados de outros estados
brasileiros com importantes nomes do cenário cultural do país.
O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Cidadania e
Cultura, com ação da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, orgulhosamente apresenta
este “Campão Cultural” acreditando ser de fundamental importância estimular e divulgar a cultura
local, para que amanhã possamos nos sentir responsáveis e orgulhosos por revelar as entranhas
desta terra que nos acolheu, e deste passado que emana do suor do povo sul-mato-grossense.

Gustavo de Arruda Castelo
Diretor-Presidente
Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul

É uma alegria ver novamente o setor de eventos de nossa cidade em pleno desenvolvimento
depois de um período sombrio em que nossos artistas, produtores, organizadores e todo pessoal
do setor, enfrentaram grandes dificuldades por não poder trabalhar. A pandemia não passou
totalmente mas a flexibilização tem nos permitido realizar grandes encontros públicos novamente, embora ainda com cuidados sanitários. Alegria maior quando nos deparamos com este Festival de Arte, Diversidade e Cidadania que poderá ser um ícone dos grandes eventos em Campo
Grande.
O Campão Cultural, organizado pelo Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura Municipal
de Campo Grande, é um projeto que vem ao encontro do nosso Plano Municipal de Cultura que
propõe um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura.
Acreditando estar atendendo os anseios da população, com toda certeza este I Festival de Arte,
Diversidade e Cidadania nos brindará com belíssimos resultados, não só para os artistas como
também para a sociedade campo-grandense.
Nossa população terá atividades artísticas, como teatro, dança, circo, música, literatura, artesanato, cinema, gastronomia, artes visuais, moda, entre outras, no centro, nos bairros e distritos.
Serão 14 dias em que a nossa Capital deverá ser tomada por vozes, corpos, cores, tintas, som,
luzes... enfim um verdadeiro Festival de Arte e Cultura que trará diversidade e cidadania para um
novo viver cultural.
Marquinhos Trad
Prefeito Municipal de Campo Grande
Max Freitas
Secretário Municipal de Cultura e Turismo

homenageados
MESTRE GALVÃO (MÚSICA)
O nordestino Mestre Galvão conquistou corações em Campo
Grande. Excelente violonista e compositor inspirado, ele
tornou-se em pouco tempo um dos principais nomes da música
independente de Campo Grande e sua presença era obrigatória
em saraus, feiras e shows coletivos. Dono de um simpatia que
conquistava a todos, Mestre Galvão nos deixou em 09 de julho de
2021 devido a complicações a Covid-19. Seu legado vai
permanecer entre os artistas campo-grandenses como um
exemplo de companheiro fiel e dedicação à música. Mestre
Galvão batiza o palco principal da Esplanada Ferroviária.

ZÉ PRETIM (MÚSICA)
José Geraldo Rodrigues, o Zé Pretim, é o homenageado do
palco da “Feira da Música de Campo Grande”, localizado no
Armazém Cultural, na Esplanada Ferroviária. O cantor e
guitarrista faleceu aos 67 anos em 16 de setembro de 2021
devido a problemas referentes a diabetes. O mineiro Zé Pretim
participou de bandas germinais de Campo Grande, como
Euphoria e Zutrik, e suas versões em blues de canções
sertanejas era uma de suas marcas registradas. Personagem
lendário da cena independente de MS, acompanhou os
principais artistas do Estado, lançou discos e, em 2017,
participou do programa de Raul Gil com grande repercussão
nacional.
AMÉRICA CARDINAL (ARTES VISUAIS)
América Cardinal nasceu em Ponta Porã (MS). Graduada em
Letras, Português/Alemão pela UERJ, participou do Grupo Klee,
em Volta Redonda (RJ). Fez Pós-Graduação “Lato Sensu”,
Especialização em Arteterapia em Educação e Saúde pela UCAM
(RJ). Graduou-se em Artes Visuais – Bacharelado, em 2004, na
UFMS. América fez parte da Confraria Sociartista do Mato Grosso
do Sul. Ela produziu peças em cerâmica, tanto esculturas, quanto
utilitários, em todo seu processo, desde a criação, secagem,
biscoito, esmaltação e a queima final. Trabalhou também com
desenho a lápis, carvão, giz pastel e aquarela. Participou de
inúmeras exposições pelo Brasil. América faleceu aos 70 anos em
março de 2021 devido a complicações com a Covid-19. A artista
batiza com seu nome, durante o festival, a galeria de Centro
Cultural José Octávio Guizzo que recebe a exposição imersiva
“Diversos”.

JAIR DAMASCENO (TEATRO)
Jair Damasceno foi um dos maiores nomes das artes cênicas
sul-mato-grossenses. Com quase 50 anos de carreira, o
amazonense faleceu em 03 de junho de 2021 após ser
diagnosticado com um câncer. O ator e diretor participou de
produções teatrais importantes de MS e fez história nos
palcos sul-mato-grossenses, como o primeiro nu em cena do
teatro do Estado. Jair também era um descobridor de talentos
e um ativista cultural incansável, resistindo contra a Ditadura
nos anos 1970 e 1980 e até seus últimos dias estando ativo
nas reivindicações para desenvolver cada vez mais o setor
cultural de Mato Grosso do Sul. Exemplo de trajetória e uma
das mais marcantes personalidades do meio artístico
sul-mato-grossense, saiu de cena discretamente aos 73 anos
de idade, mas seu legado jamais será esquecido.

GIVAGO OLIVEIRA (AUDIOVISUAL)

Givago Oliveira passou como uma estrela pela cena do
audiovisual sul-mato-grossense. Vítima de complicações após
contrair a Covid-19, ele faleceu em 15 de julho de 2021, com
apenas 40 anos de idade e muitas ideias na cabeça. Givago
realizava um trabalho de expansão do acesso do audiovisual de
Mato Grosso do Sul e participou de várias ações que levavam o
cinema para os bairros e periferia de Campo Grande. Uma de
suas produções mais conhecidas foi o documentário “T’amo na
Rodoviária”, lançado em 2018, que relatava a história do Centro
Comercial Condomínio Terminal do Oeste ou Antiga Rodoviária.

AURÉLIO VINÍCIUS (FOTOGRAFIA)
Aonde havia um movimento artístico, lá estava Aurélio Vinícius.
Um dos fotógrafos mais atuantes na área cultural de Mato Grosso
do Sul, ele registrou a cena artística sul-mato-grossense nas mais
variadas áreas com extrema criatividade e talento. Após ser
contaminado com a Covid-19, faleceu aos 50 anos em 10 de
novembro de 2021. Conhecido por sua gentileza, suas fotografias
revelaram os principais personagens que ajudaram a moldar a
cultura de MS nas últimas décadas. Também documentou vários
festivais e projetos realizados em terras sul-mato-grossenses,
sempre imprimindo sua marca, como excelente fotógrafo de palco,
atencioso, cuidadoso, preocupado com registro e em mostrar na
fotografia a magia do momento, envolvendo em suas imagens
uma identidade própria, que fazia com que suas fotos fossem
identificadas rapidamente como de sua autoria.
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12 DE NOVEMBRO (SEXTA -FEIRA)
AUDIOVISUAL
Concurso Diversidade em Movimento: Lançamento do concurso regional de
vídeos produzidos por adolescentes de 14 a 17 anos. O objetivo é premiar
diferentes olhares a respeito da diversidade social e cultural de MS.
Inscrições de 12 a 25/11: https://forms.gle/TCmKCqNgrXJ22WQd7

CULTURA DE RUA
Campeonato Melhor Manobra Audiovisual: Lançamento do concurso regional de
vídeos produzidos por skatistas que interagem com a cidade através do registro
de manobras.
Inscrições de 12 a 25/11: https://forms.gle/TCmKCqNgrXJ22WQd7

22 DE NOVEMBRO (SEGUNDA-FEIRA)

COMEMORAÇÃO MARCO – 30 ANOS
Sinopse: Em celebração aos 30 anos do Museu de Arte Contemporânea de
Mato Grosso do Sul, painéis de obras de arte especialmente selecionadas de seu
acervo, contendo linguagens distintas, ficam expostas ao ar livre no Parque das
Nações Indígenas para fruir e contextualizar.
Horário: livre.
Local: Rua Antônio Maria Coelho, 6000 – Parque das Nações Indígenas

PATRIMÔNIO CULTURAL

7h às 17h - Ações de Educação Patrimonial
Sinopse: Atividades de ensino e aprendizado sobre os processos culturais e os
bens culturais tombados e registrados em Mato Grosso do Sul e, a partir de suas
manifestações, despertar nos alunos o interesse e sentimento de pertencimento
cultural.
Local: Escolas de Educação Básica de Campo Grande

ARTE EDUCAÇÃO
7h às 17h - Ações de Arte Educação
Sinopse: Permitir, através de atividades de Arte Educação a serem
desenvolvidas nas escolas com o Catálogo de Obras do Museu de Arte
Contemporânea, que os alunos desenvolvam aspectos como sensibilidade,
percepção, expressividade, o pertencimento, o reconhecimento, a consciência de
si, do outro e das diversas culturas que os rodeiam.
Local: Escolas de Educação Básica de Campo Grande

PATRIMÔNIO CULTURAL
7h30 às 11h30 - Oficina “Organização Espacial de Equipamentos Culturais
e Identidade Territorial: Desafios e Possibilidades em Arquivos, Bibliotecas
e Museus” com Antônio Sarasá (SP)
Sinopse: A oficina irá demonstrar o relevante papel artístico-cultural, social e
econômico dos equipamentos culturais (arquivos, bibliotecas e museus), bem
como evidenciar o potencial de dinamizar os territórios nos quais atuam.
Local: Memorial Educativo – FCMS
Memorial da Cultura e Cidadania - Av. Fernando Correa da Costa, 559

ARTES VISUAIS
9h às 22h - Exposição imersiva DIVERSOS na Galeria América Cardinal
Sinopse: Uma exposição imersiva e coletiva com os artistas visuais Júlio Cabral
(MS), Jeanne Karla (MS), Jonir (MS), Márcia Albuquerque (MS), Dudu Azevedo
(MS), Erika Pedraza (MS), Gaphomett (MS), Gabriel (MS), Rebeca Rodrigues
(MS), Maria Chiang (MS), Auá Mendes (SP) e VJ Suave (SP) que irá conduzir o
público a um espaço digital onde irão vivenciar experiências multissensoriais.
Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo
Rua 26 de Agosto, 453. Centro

FOTOGRAFIA
14h às 18h - Câmera Viajante com Tiago Pedro (PE)
Sinopse: A fotografia analógica, seus usos e costumes de ontem e hoje. Desde a
teoria ao processo final da fotografia utilizando uma máquina fotográfica de
madeira com 100 anos de idade.
Local: Memorial Educativo – FCMS - Museu da Imagem e do Som
Memorial da Cultura e Cidadania - Av. Fernando Correa da Costa, 559
Inscrições: https://forms.gle/jKcPHTkw9oigoUX99

GASTRONOMIA
16h às 20h - Gastronomia sul-mato-grossense com Lucas Caslu (MS)
Sinopse: Nas oficinas “Sabores do Cerrado” serão apresentadas pelo chef 3
receitas (bebida, prato salgado e prato doce) com ingredientes das maiores e
mais representativas regiões do estado, tendo objetivo de estimular a cultura dos
principais pratos típicos de cada região.
Local: Cozinha show no Shopping Campo Grande (Clube Gourmet do Shopping
Campo Grande)
Inscrições: https://bit.ly/323MaX2
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ARTES VISUAIS
Live Paint com Gramaloka e Hyper (MG)
Sinopse: Collab entre os artistas visuais Gramaloka e Hyper fará com que
Campão não só presencie a construção de um graffiti em lateral de prédio no
centro da cidade, mas também, e de forma crítica, a experiência de ver surgir
uma obra que evidencia as etnografias e os povos originários locais esquecidos
pela sociedade.
Local: 14 de Julho, Centro

COMEMORAÇÃO MARCO – 30 ANOS
Sinopse: Em celebração aos 30 anos do Museu de Arte Contemporânea de
Mato Grosso do Sul, painéis de obras de arte especialmente selecionadas de seu
acervo, contendo linguagens distintas, ficam expostas ao ar livre no Parque das
Nações Indígenas para fruir e contextualizar.
Horário: livre.
Local: Rua Antônio Maria Coelho, 6000. Parque das Nações Indígenas

PATRIMÔNIO CULTURAL
7h às 17h - Ações de Educação Patrimonial
Sinopse: Atividades de ensino e aprendizado sobre os processos culturais e os
bens culturais tombados e registrados em Mato Grosso do Sul e, a partir de suas
manifestações, despertar nos alunos o interesse e sentimento de pertencimento
cultural.
Local: Escolas de Educação Básica de Campo Grande

ARTE EDUCAÇÃO
7h às 17h - Ações de Arte Educação
Sinopse: Permitir, através de atividades de Arte Educação a serem
desenvolvidas nas escolas com o Catálogo de Obras do Museu de Arte
Contemporânea, que os alunos desenvolvam aspectos como sensibilidade,
percepção, expressividade, o pertencimento, o reconhecimento, a consciência de
si, do outro e das diversas culturas que os rodeiam.
Local: Escolas de Educação Básica de Campo Grande

PATRIMÔNIO CULTURAL
7h30 às 11h30 - Oficina “ORGANIZAÇÃO ESPACIAL DE EQUIPAMENTOS
CULTURAIS E IDENTIDADE TERRITORIAL: DESAFIOS E POSSIBILIDADES
EM ARQUIVOS, BIBLIOTECAS E MUSEUS” com Antônio Sarasá (SP)
Sinopse: A oficina irá demonstrar o relevante papel artístico-cultural, social e
econômico dos equipamentos culturais (arquivos, bibliotecas e museus), bem
como evidenciar o potencial de dinamizar os territórios nos quais atuam.
Local: Memorial Educativo – FCMS
Memorial da Cultura e Cidadania - Av. Fernando Correa da Costa, 559

ARTES VISUAIS
9h às 22h - Exposição imersiva DIVERSOS na Galeria América Cardinal
Sinopse: Uma exposição imersiva e coletiva com os artistas visuais Júlio Cabral
(MS), Jeanne Karla (MS), Jonir (MS), Márcia Albuquerque (MS), Dudu Azevedo
(MS), Erika Pedraza (MS), Gaphomett (MS), Gabriel (MS), Rebeca Rodrigues
(MS), Maria Chiang (MS), Auá Mendes (SP) e VJ Suave (SP) que irá conduzir o
público a um espaço digital onde irão vivenciar experiências multissensoriais.
Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo
Rua 26 de Agosto, 453. Centro

FOTOGRAFIA

14h às 18h - Câmera Viajante com Tiago Pedro (PE)
Sinopse: A fotografia analógica, seus usos e costumes de ontem e hoje. Desde a
teoria ao processo final da fotografia utilizando uma máquina fotográfica de
madeira com 100 anos de idade.
Local: Memorial Educativo – FCMS - Museu da Imagem e do Som
Memorial da Cultura e Cidadania - Av. Fernando Correa da Costa, 559

AUDIOVISUAL

14h - Oficina de Cinema Mudo para crianças com Ally Collaço (SC)
Sinopse: Oficina prática, dentro da perspectiva mídia-educativa (aprender
através do fazer), que proporciona uma iniciação ao cinema, conhecendo os
cineastas pioneiros: Irmãos Lumiére, Georges Méliés e Alice Guy Blaché
Local: Casa de Ensaio
Rua R. Visc. de Taunay, 203. Amambai

GASTRONOMIA

16h às 20h - Gastronomia sul-mato-grossense com Marlon Libório (MS)
Sinopse: Nas oficinas “Sabores do Cerrado” serão apresentadas pelo chef 3
receitas (bebida, prato salgado e prato doce) com ingredientes das maiores e
mais representativas regiões do estado, tendo objetivo de estimular a cultura dos
principais pratos típicos de cada região.
Local: Cozinha show no Shopping Campo Grande (Clube Gourmet do Shopping
Campo Grande)

ARTES CÊNICAS - TEATRO
17h - Romeu e Julieta – Cia Talagadá (SP) - Classificação: livre
Sinopse: Sinopse: Em meio ao lixo, tralhas e tudo mais que é descartado pela
sociedade, cinco moradores de rua tentam subverter essa situação por meio do
universo lúdico, no qual, suas figuras grotescas interpretam a si mesmas,
utilizando-se de objetos, instalações, assemblagens, música e performance para
recontar, a seu modo, o clássico Romeu e Julieta de William Shakespeare.
Ficha técnica: Texto Adaptação da obra de William Shakespeare // Direção :
Valner Cintra // Trilha Sonora Original: Luís Giovelli // Elenco: Danilo Lopes, Du
Nascimento (músico), Luan Freitas (músico), João Bozzi e Valner Cintra //
cenografia/figurino: Valner Cintra // Confecção de cenografia e adereços: Cia.
Talagadá // Produção : João Bozzi
Local: Praça do Bairro Dom Antônio Barbosa
Rua Anselmo Selingardi c/ Rua Lúcia dos Santos

AUDIOVISUAL

18h30 - UrbanCine
Sinopse: Exibição de filmes
Local: Local: Praça do Bairro Dom Antônio Barbosa
Rua Anselmo Selingardi c/ Rua Lúcia dos Santos

ARTES CÊNICAS – TEATRO
20h - Uma moça na cidade (MS) - Classificação: Livre
Sinopse: A peça conta a saga de “Ambrosina”, uma jovem do interior que se
aventura na cidade grande em busca de liberdade, sonhos, loucuras e amores.
Ficha técnica: Autoria, Dramaturgia, Direção, Direção de Arte, Encenação,
Cenários, Luz, Som, Objetos, Adereços, Figurino e Maquiagem: Anderson Bosh
// Elenco: Anderson Bosh, Douglas Moreira e Edner Gustavo // Produção:
Douglas Moreira // Design Gráfico, foto e vídeo: Vaca Azul // Realização: Grupo
UBU
Local: Local: Praça do Bairro Dom Antônio Barbosa
Rua Anselmo Selingardi c/ Rua Lúcia dos Santos

ARTES CÊNICAS - DANÇA

20h – Espetáculos Gira e Primavera - Grupo Corpo (MG)
Classificação: 14 anos
Gira
Sinopse: Os ritos da umbanda – a mais cultuada das religiões nascidas no Brasil,
resultado da fusão do candomblé com o catolicismo e o kardecismo – são a
grande fonte de inspiração da estética cênica de Gira. Exu, o mais humano dos
orixás – sem o qual, nas religiões de matriz africana, o culto simplesmente não
funciona – é o motivo poético que guia os onze temas musicais criados pelo Metá
Metá para Gira. Mergulhar no universo das religiões afro-brasileiras para se
alinhar ao tema proposto pelo Metá Metá foram as primeiras providências dos
criadores do Grupo Corpo. Mas engana-se quem pensa que vai assistir a uma
representação mimética dos cultos afro-brasileiros. Alimentado pela experiência
em ritos de celebração tanto do candomblé quanto da umbanda (em especial as
giras de Exu), Rodrigo Pederneiras (re)constrói opoderoso glossário de gestos e
movimentos a que teve acesso.
Ficha técnica: coreografia: Rodrigo Pederneiras // música: Metá Metá // cenografia: Paulo Pederneiras
// figurino: Freusa Zechmeister // iluminação: Paulo Pederneiras e Gabriel Pederneiras

Primavera
Sinopse: Criado sobre a ideia do recomeço e do sopro de esperança,
PRIMAVERA,coreografia de Rodrigo Pederneiras, se urdiu sobre a música da
dupla Palavra Cantada: 14 canções adaptadas para o instrumental, numa gama
de estilos musicais às vezes bem contrastantes – de um jazz light à percussão
afro. O balé, nascido na pandemia, tem o espírito do divertissement; incorpora –
e, de certo modo, abraça – as interdições daquele momento: são solos, duos,
trios, quartetos em que os bailarinos não se tocam, com exceção de três
pas-de-deux na performance dos casais que são parceiros também na vida.

Ficha técnica: Coreografias: Rodrigo Pederneiras // Música: Palavra Cantada // Cenografia: Paulo
Pederneiras // Figurinos: Freusa Zechmeister // Iluminação: Paulo Pederneiras e Gabriel Pederneiras.

Local: Teatro Glauce Rocha
Rua UFMS S/N. Vila Olinda

MÚSICA
21h - Show com Bia Blanc (MS)
Local: Local: Praça do Bairro Dom Antônio Barbosas
Rua Anselmo Selingardi c/ Rua Lúcia dos Santos

24 DE NOVEMBRO (QUARTA-FEIRA)

ARTES VISUAIS
Live Paint com Gramaloka e Hyper (MG)
Sinopse: Collab entre os artistas visuais Gramaloka e Hyper fará com que
Campão não só presencie a construção de um graffiti em lateral de prédio no
centro da cidade, mas também, e de forma crítica, a experiência de ver surgir
uma obra que evidencia as etnografias e os povos originários locais esquecidos
pela sociedade.
Local: 14 de Julho, Centro

COMEMORAÇÃO MARCO – 30 ANOS
Sinopse: Em celebração aos 30 anos do Museu de Arte Contemporânea de
Mato Grosso do Sul, painéis de obras de arte especialmente selecionadas de seu
acervo, contendo linguagens distintas, ficam expostas ao ar livre no Parque das
Nações Indígenas para fruir e contextualizar.
Horário: livre.
Local: Rua Antônio Maria Coelho, 6000. Parque das Nações Indígenas

PATRIMÔNIO CULTURAL
7h às 17h - Ações de Educação Patrimonial
Sinopse: Atividades de ensino e aprendizado sobre os processos culturais e os
bens culturais tombados e registrados em Mato Grosso do Sul e, a partir de suas
manifestações, despertar nos alunos o interesse e sentimento de pertencimento
cultural.
Local: Escolas de Educação Básica de Campo Grande

ARTE EDUCAÇÃO
7h às 17h - Ações de Arte Educação
Sinopse: Permitir, através de atividades de Arte Educação a serem
desenvolvidas nas escolas com o Catálogo de Obras do Museu de Arte
Contemporânea, que os alunos desenvolvam aspectos como sensibilidade,
percepção, expressividade, o pertencimento, o reconhecimento, a consciência de
si, do outro e das diversas culturas que os rodeiam.
Local: Escolas de Educação Básica de Campo Grande

PATRIMÔNIO CULTURAL
7h30 às 11h30 - Oficina “ORGANIZAÇÃO ESPACIAL DE EQUIPAMENTOS
CULTURAIS E IDENTIDADE TERRITORIAL: DESAFIOS E POSSIBILIDADES
EM ARQUIVOS, BIBLIOTECAS E MUSEUS” com Antônio Sarasá (SP)
Sinopse: A oficina irá demonstrar o relevante papel artístico-cultural, social e
econômico dos equipamentos culturais (arquivos, bibliotecas e museus), bem
como evidenciar o potencial de dinamizar os territórios nos quais atuam.
Local: Memorial Educativo – FCMS
Memorial da Cultura e Cidadania - Av. Fernando Correa da Costa, 559

ARTES VISUAIS
8h às 11h30 - Workshop Mural Arte Show com Paty Ladys (MS)
13h às 16h30 - Workshop Mural Arte Show com Erika Pedraza (MS)
Nas ações, crianças e adolescentes das comunidades farão interações e práticas
com os ministrantes e juntos executarão um mural que terá como técnicas
processos variados usados na arte urbana e será acervo artístico da
comunidade.
Local: Escola Municipal Sulivan Silvestre Oliveira
Rua Terena. Loteamento Marçal de Souza

ARTES VISUAIS
9h às 22h - Exposição imersiva DIVERSOS na Galeria América Cardinal
Sinopse: Uma exposição imersiva e coletiva com os artistas visuais Júlio Cabral
(MS), Jeanne Karla (MS), Jonir (MS), Márcia Albuquerque (MS), Dudu Azevedo
(MS), Erika Pedraza (MS), Gaphomett (MS), Gabriel (MS), Rebeca Rodrigues
(MS), Maria Chiang (MS), Auá Mendes (SP) e VJ Suave (SP) que irá conduzir o
público a um espaço digital onde irão vivenciar experiências multissensoriais.
Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo
Rua 26 de Agosto, 453. Centro

CIDADANIA
9h - Ação 1 - Roda de Conversa - Juventude, Cidade e Patrimônio Cultural
Sinopse: Roda de conversa para troca de ideias, pensamentos sobre as
questões de juventude, identidade, cidadania, cultura e patrimônio cultural,
contribuindo para a produção de um olhar e análise crítica e criativa, além de
estabelecer o planejamento para a ação 2, do MURALISMO
Local: Memorial Educativo - FCMS
Memorial da Cultura e Cidadania - Av. Fernando Correa da Costa, 559

MÚSICA
10h - Palestra Show com Jerry Espíndola (MS) - “O Caminho da Polca
Rock”
Local: Escola Municipal Sulivan Silvestre Oliveira
Rua Terena. Loteamento Marçal de Souza

LITERATURA
13h às 17h - Encontro da Rede de Leitura Inclusiva - “Leitura para todas as
pessoas! As Ações de leitura inclusiva para as pessoas com deficiência no MS”
Sinopse: Dialogar e propor ações sobre a importância de metodologias de leitura
que contemplem a participação de pessoas com deficiência, de maneira positiva
e com protagonismo para concretizar, em rede, a Leitura Inclusiva e Acessível. O
evento on line deve contar com a apresentação de pessoas físicas, instituições
de atendimento à pessoa com deficiência, setores das políticas públicas e
espaços culturais que vão nos contar suas histórias, apresentar suas estratégias
de atendimento e inclusão desse público e suas ações de livro e leitura e apontar
passos futuros para o fortalecimento da Rede de Leitura do estado de Mato
Grosso do Sul.
Local: Youtube https://www.youtube.com/c/fundacaodeculturamsoficial

ARTES CÊNICAS – CIRCO
13h - Gran Finalle - Companhia Pisando Alto (MS)
Sinopse: Com uma história emotiva sobre dois velhinhos à espera dos familiares,
o espetáculo teatral Gran Finalle traz para o público a beleza da arte circense. O
enredo, por meio das técnicas circenses, visa compartilhar com o público um
pouco da história dos artistas de circo, os bastidores e outros acontecimentos da
vida cotidiana. Através dos personagens João e Teresinha, o espetáculo aborda
de forma sensível um tema importante na sociedade.
Ficha técnica: Direção e dramaturgia: Breno Moroni // Elenco: Fran Corona e
Moreno Mourão // Figurinos, adereços e objetos de cena: Ramona Rodrigues //
Costuraria: Fleur Confecções // Preparação musical: Lucas Rosa e Marcelus
Anderson // Artista gráfica: Maíra Espíndola // Assessoria de imprensa Carol
Alencar // Produção audiovisual: Uári De Arruda
Local: Escola Municipal Sulivan Silvestre Oliveira
Rua Terena. Loteamento Marçal de Souza

FOTOGRAFIA
14h às 18h - Câmera Viajante com Tiago Pedro (PE)
Sinopse: A fotografia analógica, seus usos e costumes de ontem e hoje. Desde a
teoria ao processo final da fotografia utilizando uma máquina fotográfica de
madeira com 100 anos de idade.
Local: Memorial Educativo – FCMS - Museu da Imagem e do Som
Memorial da Cultura e Cidadania - Av. Fernando Correa da Costa, 559

AUDIOVISUAL
14h - Oficina de Cinema Mudo para Crianças com Ally Collaço (SC)
Sinopse: Oficina prática, dentro da perspectiva mídia-educativa (aprender
através do fazer), que proporciona uma iniciação ao cinema, conhecendo os
cineastas pioneiros: Irmãos Lumiére, Georges Méliés e Alice Guy Blaché
Local: CICA - Centro de integração da Criança e do Adolescente
Rua Nair Alves de Castro, 113. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

FEIRA DOS SABERES

14h às 22h - Feira de Artesanato de referência cultural sul-mato-grossense,
Leitura, Arte Indígena, Arte Afro, Design e Moda.
Sinopse: Apresentará a produção material e imaterial do Estado, com ênfase no
protagonismo dos povos indígenas e afro-brasileiro evidenciado através do
artesanato, gastronomia, ervas medicinais e da cultura rica
e diversa das comunidades do Mato Grosso do Sul.
Com apresentações musicais diárias e a realização de palestras sobre
sustentabilidade, artesanato, design e
moda, além de rodas de conversas com foco em DIVERSIDADE cultural e
saberes tradicionais.
Local: Esplanada Ferroviária
Rua Calógeras, 3143. Centro

FEIRA DOS SABERES
14h às 22h - Exposição Raiz da Trama - Luciana Teixeira (MS)
Sinopse: A exposição traz o olhar da arquiteta e designer Luciana Teixeira sobre
a ancestralidade sul-matogrossense. Ao unir com extrema sensibilidade a tradição e a modernidade,
&quot;Raiz da Trama&quot; é um mergulho na base identitária afro-descente ou
quilombola, indígena e pantaneira, três etnias que, juntas, formam a base da
identidade cultural sul-mato-grossense. A exposição foi contemplada no Fundo
Municipal de Incentivo à Cultura (FMIC), de 2020, e apresenta ao público várias
peças criadas a partir do contato de Luciana Teixeira com artistas da comunidade
Quilombolas de Furnas de Dionísio, indígenas da etnia guató e
profissionais de selaria pantaneira.
Local: Esplanada Ferroviária
Rua Calógeras, 3143. Centro

FEIRA DOS SABERES

14h30 às 22h - Espaço Mãos que Criam: Demonstração ao vivo do fazer
artesanal
Local: Esplanada Ferroviária
Rua Calógeras, 3143. Centro

FEIRA DOS SABERES
ARTESANATO-OFICINAS - 10 vagas
14h30 às 21h30
Oficina: Modelagem de Cerâmica de Peças Utilitárias
Instrutor: Artesão Luíz Gonzaga
Proposta: Preparação da primeira massa para modelagem, para tornear,
transmissão das técnicas de furar e abrir a peça no Torno, levantamento da peça
no torno, modelagem da argila no Torno, construção da peça e dúvidas, últimos
detalhes de acabamento, encerramento.
Inscrições pelo link: https://www.even3.com.br/oficinaartesanatopatrimonio/
Local: Plataforma Cultural
Rua Calógeras, 3143. Centro

CULTURA DE RUA

Loucos Pela Cidade - Arte de Rua
16h - intervenção com Artistas de Rua no centro da cidade
Local: 14 de Julho

GASTRONOMIA
16h às 20h - Gastronomia sul-mato-grossense com Dedê Cesco (MS)
Sinopse: Nas oficinas “Sabores do Cerrado” serão apresentadas pelo chef 3
receitas (bebida, prato salgado e prato doce) com ingredientes das maiores e
mais representativas regiões do estado, tendo objetivo de estimular a cultura dos
principais pratos típicos de cada região.
Local: Cozinha show no Shopping Campo Grande (Clube Gourmet do Shopping
Campo Grande)

CIRCUITO DE ORALIDADES
16h - Contação de histórias com Edu Brincante (MS)
Sinopse: contação de histórias para o público infanto-juvenil. Eduardo é
professor, artista-educador, formado em Artes Visuais. As histórias são contadas
por Edu Brincante, utiliza músicas, poesia, bonecos e adereços para contar
contos e cantigas populares que trazem criaturas mitológicas e personagens
lendários para as histórias de assombração e mistério.
Local: Memorial da Cultura Indígena
Rua Terena. Loteamento Marçal de Souza

FEIRA DOS SABERES
17h - Moda e Design - Exibição de Teaser com Roda de Conversa
Tema: Sustentabilidade com Luiz Gugliato
Sobre: Autodidata, profissional da indústria criativa atuando há 36 anos no
segmento da moda e da beleza. Já produziu mais de 100 desfiles ao longo da
carreira artísitca e mais de 150 capas de revistas regionais e nacionais.
Local: Esplanada Ferroviária
Rua Calógeras, 3143. Centro

ARTES CÊNICAS - TEATRO
17h - Romeu e Julieta – Cia Talagadá (SP) - Classificação: livre
Sinopse: Em meio ao lixo, tralhas e tudo mais que é descartado pela sociedade,
cinco moradores de rua tentam subverter essa situação por meio do universo
lúdico, no qual, suas figuras grotescas interpretam a si mesmas, utilizando-se de
objetos, instalações, assemblagens, música e performance para recontar, a seu
modo, o clássico Romeu e Julieta de William Shakespeare.
Ficha técnica: Texto Adaptação da obra de William Shakespeare // Direção : Valner Cintra // Trilha
Sonora Original: Luís Giovelli // Elenco: Danilo Lopes, Du Nascimento (músico), Luan Freitas
(músico), João Bozzi e Valner Cintra // cenografia/figurino: Valner Cintra // Confecção de cenografia e
adereços: Cia. Talagadá // Produção : João Bozzi

Local: Memorial da Cultura Indígena
Rua Terena. Loteamento Marçal de Souza

AUDIOVISUAL

18h30 - UrbanCine
Sinopse: Exibição de filmes
Local: Escola Municipal Sulivan Silvestre Oliveira

FEIRA DOS SABERES
18h30 às 21h30
ARTESANATO – OFICINAS
Oficina de modelagem em cerâmica Bichos do Pantanal - 10 vagas
Instrutor: Artesão Cléber de Brito
Proposta: Modelagem em argila dos bichos do pantanal (arara, tucano, papagaio)
e tocos, acabamentos das peças na modelagem, instruções de queima e pintura
das peças.
Inscrições pelo link: https://www.even3.com.br/oficinaartesanatopatrimonio/
Local: Plataforma Cultural
Av. Calógeras, 3015 - Centro

FEIRA DOS SABERES - MÚSICA
19h30 - Bateria Show da Vila Carvalho
Local: Esplanada Ferroviária
Av. Calógeras, 3143. Centro

ARTES CÊNICAS – DANÇA
20h - Deslimites- o quintal de Manoel - Grupo Funk-se (MS)
Classificação: 12 anos
Sinopse: Deslimites, do Grupo Funk-se, adentra o universo poético de Manoel
de Barros e observa como seu trabalho incessante com os vocábulos, sua
tentativa de alcançar a palavra nua, mais primitiva, contribui para a construção de
uma movimentação que rompe com os padrões, que recusa regras e que ousa
se desconstruir, se reinventando.

Ficha técnica: Direção e Coreografia: Edson Clair // Videografia: Bruno Loiácono // Desenho de Luz:
Alberto Heitor // Elenco: Ariel Ribeiro, Carla Carolina, Carlos Heduardo, Leonardo Miyahira e Kleiton
Medina

Local: Escola Municipal Sulivan Silvestre Oliveira
Rua Terena. Loteamento Marçal de Souza

MÚSICA
21h - Show com Heider Barbosa (MS)
Local: Rua Ofaiê Xavante c/ Marquês de Pombal

25 DE NOVEMBRO (QUINTA-FEIRA)

CULTURA DE RUA
Loucos Pela Cidade
Sinopse: Na Cultura de rua, o graffiti se destaca como as artes plásticas das
ruas. Ele está incorporado de tal forma na vida urbana que já faz parte da
identidade das cidades. Embora autoral, o graffiti é arte intrinsecamente
democrática, o desenho fica exposto a toda população sem distinção ou
restrição. Nesse sentido, o graffiti humaniza e transforma o espaço urbano.
Embeleza ao mesmo tempo em que defronta a cidade e suas contradições,
obrigando-a a contemplar suas alegrias e misérias. Projeta imagens dialéticas.
Põe na parede vários lados da organização social. E em cada mensagem, a
busca pelo direito à cidade. Os artistas urbanos que tomam Campão com muito
amor são: Rafamon (RJ), Amarelo (MS-SP), João Ravnos (MS), Curumex (MS),
Tita Vilalba (MS), San Martinez (MS), Hero (MS) e Mareco MRCO (MS).
Local: Rua 26 de Agosto e imediações. Centro

ARTES VISUAIS
Live Paint com Gramaloka e Hyper (MG)
Sinopse: Um collab entre os artistas visuais Gramaloka e Hyper fará com que
Campão não só presencie a construção de um graffiti em lateral de prédio no
centro da cidade, mas também, e de forma crítica, a experiência de ver surgir
uma obra que evidencia as etnografias e os povos originários locais esquecidos
pela sociedade.
Local: 14 de Julho. Centro

COMEMORAÇÃO MARCO – 30 ANOS
Sinopse: Em celebração aos 30 anos do Museu de Arte Contemporânea de
Mato Grosso do Sul, painéis de obras de arte especialmente selecionadas de
seu acervo, contendo linguagens distintas, ficam expostas ao ar livre no Parque
das Nações Indígenas para fruir e contextualizar.
Horário: livre.
Local: Rua Antônio Maria Coelho, 6000. Parque das Nações Indígenas

PATRIMÔNIO CULTURAL
7h às 17h - Ações de Educação Patrimonial
Sinopse: Atividades de ensino e aprendizado sobre os processos culturais e os
bens culturais tombados e registrados em Mato Grosso do Sul e, a partir de
suas manifestações, despertar nos alunos o interesse e sentimento de
pertencimento cultural.
Local: Escolas de Educação Básica de Campo Grande

ARTE EDUCAÇÃO
7h às 17h - Ações de Arte Educação
Sinopse: Permitir, através de atividades de Arte Educação a serem
desenvolvidas nas escolas com o Catálogo de Obras do Museu de Arte
Contemporânea, que os alunos desenvolvam aspectos como sensibilidade,
percepção, expressividade, o pertencimento, o reconhecimento, a consciência de
si, do outro e das diversas culturas que os rodeiam.
Local: Escolas de Educação Básica de Campo Grande

PATRIMÔNIO CULTURAL
7h30 às 19h - Exposição de Fotografias com as temáticas capoeira e
cerâmicas de Mato Grosso do Sul
Sinopse: A exposição objetiva fomentar, por meio de fotografias, a cultura afro e
indígena do nosso estado, tendo com proposta triangular “Ver, fazer e refletir”, a
qual os espectadores irão descrever e interpretar os elementos constitutivos das
imagens
Local: Memorial Educativo - FCMS
Memorial da Cultura e Cidadania - Av. Fernando Correa da Costa, 559

ARTES VISUAIS
8h às 11h30 - Workshop Mural Arte Show com Leonardo Mareco (MS)
13h às 16h30 - Workshop Mural Arte Show com Pedro Vasciaveo (MS).
Nas ações, crianças e adolescentes das comunidades farão interações e práticas
com os ministrantes e juntos executarão um mural que terá como técnicas
processos variados usados na arte urbana e será acervo artístico da
comunidade.
Local: Escola Municipal Professora Ana Lúcia de Oliveira Batista
Rua Perciliana Barbosa Ferreira, 540 - Jardim Paulo Coelho Machado

ARTESANATO - OFICINAS
9h às 12h - Oficina de Viola de Cocho
Instrutor: Mestre Artesão Sebastião Souza Brandão
Dias: 25, 26 e 27 de novembro de 2021
Duração: 3 dias/3h dia
10 vagas
Proposta: O modo de fazer a Viola-de-cocho, e reconhecido nacionalmente e
estadualmente como patrimônio cultural.
Sua fabricação parte dos conhecimentos tradicionais dos mestres cururueiros,
em MS localizados em Corumbá e Ladário. Este bem cultural está inserido nas
manifestações culturais de MS, da região pantaneira e região de fronteira. As
técnicas utilizadas, envolvem o conhecimento tradicional no que diz respeito a
escolha da madeira, o período correto de sua coleta, o trabalho rústico e manual
e o fino acabamento.
Inscrição: https://www.even3.com.br/oficinaartesanatopatrimonio/
Local: Memorial da Cultura e Cidadania
Av. Fernando Correa da Costa, 559. Centro

ARTESANATO - OFICINAS
9h às 12h - Oficina de Cerâmica Terena. - 10 vagas
Instrutora: Rosenir Batista
Dias: 25, 26 e 27 de novembro de 2021
Proposta: A cerâmica terena é conhecida pela sua tonalidade vermelha (que para
as oleiras é a cor da tradição terena) e desenhos na cor branca, assemelhados a
uma renda. A artesã irá modelar peças em argila, com traços de sua etnia.
Inscrição: https://www.even3.com.br/oficinaartesanatopatrimonio/
Local: Memorial da Cultura e Cidadania
Av. Fernando Correa da Costa, 559. Centro

CIDADANIA
9h - Ação 2 - Muralismo - Juventude, Cidadania e Patrimônio Cultural Tapume da Casa do Artesão
Sinopse: A proposta é por meio do planejamento elaborado na ação 1 valer-se da
técnica do muralismo como expressão comunicativa, exposição de pensamentos
e visão de mundo, em torno do eixo temático.
Local: Casa do Artesão
Avenida Calógeras, 2050. Centro

ARTES VISUAIS
9h às 22h - Exposição imersiva DIVERSOS na Galeria América Cardinal
Sinopse: Uma exposição imersiva e coletiva com os artistas visuais Júlio Cabral
(MS), Jeanne Karla (MS), Jonir (MS), Márcia Albuquerque (MS), Dudu Azevedo
(MS), Erika Pedraza (MS), Gaphomett (MS), Gabriel (MS), Rebeca Rodrigues
(MS), Maria Chiang (MS), Auá Mendes (SP) e VJ Suave (SP) que irá conduzir o
público a um espaço digital onde irão vivenciar experiências multissensoriais.
Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo
Rua 26 de Agosto, 453. Centro

MÚSICA
9h - Palestra Show com Maestro Marcos Bezerra (MS) - “Quinteto de Jazz
MB”
Local: Escola Municipal Professora Ana Lúcia de Oliveira Batista
Rua Perciliana Barbosa Ferreira, 540 - Jardim Paulo Coelho Machado

FOTOGRAFIA
14h às 18h - Câmera Viajante com Tiago Pedro (PE)
Sinopse: A fotografia analógica, seus usos e costumes de ontem e hoje. Desde a
teoria ao processo final da fotografia utilizando uma máquina fotográfica de
madeira com 100 anos de idade.
Local: Memorial Educativo – FCMS - Museu da Imagem e do Som
Memorial da Cultura e Cidadania - Av. Fernando Correa da Costa, 559

AUDIOVISUAL
14h - Oficina de Cinema Mudo para crianças com Ally Collaço (SC)
Sinopse: Oficina prática, dentro da perspectiva mídia-educativa (aprender
através do fazer), que proporciona uma iniciação ao cinema, conhecendo os
cineastas pioneiros: Irmãos Lumiére, Georges Méliés e Alice Guy Blaché
Local: Casa de Ensaio
Rua R. Visc. de Taunay, 203 - Amambai

ARTESANATO – OFICINAS
14h às 17h - Oficina “Bugrinhos da Conceição”
Instrutor: Artesão/Artista Popular Mariano Neto
Dias: 25, 26 e 27 de novembro de 2021
10 vagas
Proposta: Produzido inicialmente pela artista Visual e Artesã, o Bugrinho da
Conceição com certeza faz parte da memória identitária da história de MS.
Atualmente feito por seu neto Mariano os Bugrinhos são comercializados na
Casa do Artesão e podem ser encontrados por todo o Estado. A técnica de
entalhe é rústica e utiliza a madeira, facão, formão, marreta, para fazer os
entalhes, o acabamento é feito com cera de abelha e tinta óleo dando ao
bugrinho suas características peculiares. Nesta oficina, os presentes vão
conhecer um pouco mais sobre Conceição dos Bugres e seus Bugrinhos, com a
demonstração da técnica de Mariano Neto, finalizando com uma releitura deste
ícone de nossa cultura.
Inscrição: https://www.even3.com.br/oficinaartesanatopatrimonio/
Local: Memorial da Cultura e Cidadania (durante o evento dos saberes)

FEIRA DOS SABERES
14h às 22h - Feira de Artesanato de referência cultural sul-mato-grossense,
Leitura, Arte Indígena, Arte Afro, Design e Moda.
Sinopse: Apresentará a produção material e imaterial do Estado, com ênfase no
protagonismo dos povos indígenas e afro-brasileiro evidenciado através do
artesanato, gastronomia, ervas medicinais e da cultura rica e diversa das
comunidades do Mato Grosso do Sul.
Com apresentações musicais diárias e a realização de palestras sobre
sustentabilidade, artesanato, design e moda, além de rodas de conversas com
foco em DIVERSIDADE cultural e saberes tradicionais.
Local: Esplanada Ferroviária
Rua Calógeras, 3143. Centro

FEIRA DOS SABERES
14h às 22h - EXPOSIÇÃO RAIZ DA TRAMA - LUCIANA TEIXEIRA (MS)
Sinopse: A exposição traz o olhar da arquiteta e designer Luciana Teixeira sobre
a ancestralidade sul-matogrossense. Ao unir com extrema sensibilidade a tradição e a modernidade; é um
mergulho na base identitária afro-descente ou quilombola, indígena e pantaneira,
três etnias que, juntas, formam a base da identidade cultural sul-mato-grossense.
A exposição foi contemplada no Fundo Municipal de Incentivo à Cultura (FMIC),
de 2020, e apresenta ao público várias peças criadas a partir do contato de
Luciana Teixeira com artistas da comunidade Quilombolas de Furnas de
Dionísio, indígenas da etnia guató e profissionais de selaria pantaneira.
Local: Esplanada Ferroviária
Rua Calógeras, 3143. Centro

FEIRA DOS SABERES
14h30 às 22h - Espaço Mãos que Criam: Demonstração ao vivo do fazer
artesanal
Local: Esplanada Ferroviária
Rua Calógeras, 3143. Centro

FEIRA DOS SABERES
ARTESANATO-OFICINAS
14h30 às 17h30 - 10 vagas
Oficina: Modelagem de Cerâmica de Peças Utilitárias
Instrutor: Artesão Luíz Gonzaga
Proposta: Preparação da primeira massa para modelagem, para tornear,
transmissão das técnicas de furar e
abrir a peça no Torno, levantamento da peça no torno, modelagem da argila no
Torno, construção da peça e
dúvidas, últimos detalhes de acabamento, encerramento.
Inscrições pelo link: https://www.even3.com.br/oficinaartesanatopatrimonio/
Local: Plataforma Cultural
Rua Calógeras, 3143. Centro

ARTES CÊNICAS – DANÇA

15h - R.U.I.A - Realidade Ultrassônica de Invasão Aleatória - Cia Dançurbana
(MS)
Classificação: Livre
Sinopse: Intérpretes/Criadores incansáveis BRINCANTES ocupam espaços
aleatórios: Linhas, conjecturas do construto social… A partir das concepções do
pensamento de Rudolf Steiner o espetáculo R.U.I.A (Realidade Ultrassônica de
Invasão Aleatória) recria o recrear. Intervalos de tempo, elementos corriqueiros
do universo escolar, as máscaras, os temperamentos, o sino emergente a contar
segundos: 57, 56, 55, 54, 53…
Ficha técnica: Direção Geral: Marcos Mattos // Intérpretes-criadores: Adailson
Dagher, Irineu Júnior, Jackeline Mourão, Lívia Lopes, Reginaldo Borges e Ariane
Nogueira // Sonoplastia: Maura Menezes // Provocadoras e colaboradoras: Paula
Bueno e Miraíra Noal // Design Gráfico, cenário e figurino: Maíra Espíndola //
Assistente de figurino: Nara Leite // Registro audiovisual: Vaca Azul // Trilha
sonora: Reginaldo Borges
Local: Escola Municipal Professora Ana Lúcia de Oliveira Batista

FEIRA DOS SABERES
16h às 22h - Feira de Artesanato, Leitura, Arte Indigena, Arte Afro, Design e
Moda
Sinopse: Apresentará a produção material e imaterial do protagonismo do povo
indígena e afro-brasileiro presentes no estado, contendo a exposição de 3 feiras
(Afro, Indígena e Literatura), evidenciando o artesanato, gastronomia, ervas
medicinais e a cultura rica e diversa dessas comunidades.
Local: Esplanada Ferroviária
Rua Calógeras, 3143. Centro

CIRCUITO DE ORALIDADES
16h - Contação de histórias com Guigas Lemes (MS)
Sinopse: contação de histórias para o público infanto-juvenil. Guigas é de
Três-Lagoas, é contador de histórias, músico, ator. Integrante do Grupo de
Teatro Identidade e do Coletivo Moenda de Teatro. Formado em Artes Cênicas
pela UFGD. Também é Cenógrafo, Iluminador, Sonoplasta e Operador de Luz.
Local: Praça Camilo Boni
Av. Florestal - 847 - Coophatrabalho

FEIRA DOS SABERES
17h - Moda e Design - Exibição de Teaser com Roda de Conversa
Tema: Acessibilidade com Eduardo Alves
Sobre: Designer de Moda, Técnico em Beneficiamento Têxtil e Pós-Graduado
em Moda, Comunicação e Mercado; Iniciou como auxiliar de Visual
Merchandising, atuou no chão de fábrica de marcas de moda infantil e de
vestuário feminino. Foi instrutor e coordenador Técnico do Vestuário Faculdade
SENAI Campo Grande. Trabalha com Moda Inclusiva desde 2016 participando
por 3 edições seguidas do Concurso Internacional de Moda Inclusiva dos quais
foi 1º, 2º e 3º colocado. Atualmente é sócio proprietário do Ateliê Escola Alinhavo
onde ministra cursos e presta consultorias para marcas e confecções.
Cofundador do Projeto Bocaiuva Moda Inclusiva, projeto que foi escolhido para
participar do Festival SPFW+ Regeneração.
Local: Esplanada Ferroviária
Rua Calógeras, 3143. Centro

ARTES CÊNICAS - TEATRO

17h - Romeu e Julieta – Cia Talagadá (SP) - Classificação: livre
Sinopse: Sinopse: Em meio ao lixo, tralhas e tudo mais que é descartado pela
sociedade, cinco moradores de rua tentam subverter essa situação por meio do
universo lúdico, no qual, suas figuras grotescas interpretam a si mesmas,
utilizando-se de objetos, instalações, assemblagens, música e performance para
recontar, a seu modo, o clássico Romeu e Julieta de William Shakespeare.
Ficha técnica: Texto Adaptação da obra de William Shakespeare // Direção :
Valner Cintra // Trilha Sonora Original: Luís Giovelli // Elenco: Danilo Lopes, Du
Nascimento (músico), Luan Freitas (músico), João Bozzi e Valner Cintra //
cenografia/figurino: Valner Cintra // Confecção de cenografia e adereços: Cia.
Talagadá // Produção : João Bozzi
Local: Praça Camilo Boni
Av. Florestal - 847 - Coophatrabalho

ARTES VISUAIS
18h às 22h - Suaveciclo
Sinopse: Mapping nas fachadas do Armazém Cultural, Hotel Gaspar, Morada dos
Baís com coletiva dos artistas visuais Júlio Cabral (MS), Jeanne Karla (MS), Jonir
(MS), Márcia Albuquerque (MS), Dudu Azevedo (MS), Erika Pedraza (MS),
Gaphomett (MS), Gabriel (MS), Rebeca Rodrigues (MS), Maria Chiang (MS), Auá
Mendes (SP) e VJ Suave (SP)
Local: Centro da Cidade

ENCONTRO SABERES DA CAPOEIRA
18h às 22h - OFICINA 1 - “Brincadeira de Angola – a Capoeira na educação
Infantil”.
Oficineiro: Mestre Liminha (MS) - Antonio Marcos Lacerda de Lima (Centro de
Ensino Conterrâneo Capoeira). Sinopse: A oficina apresentará de maneira lúdica
a prática pedagógica da Capoeira Angola, desenvolvendo as potencialidades
corporais, musicais e socioculturais através de jogos e movimentos brincantes.
Inscrições: https://www.even3.com.br/oficinacapoeira/
Local: Memorial Educativo - FCMS
Memorial da Cultura e Cidadania - Av. Fernando Correa da Costa, 559

AUDIOVISUAL
18h30 - UrbanCine
Sinopse: Exibição de filmes
Local: Associação de Moradores do Coophatrabalho
Av. Florestal, 847 - Coophatrabalho

FEIRA DOS SABERES
ARTESANATO-OFICINAS
18h30 às 21h30
Oficina de modelagem em cerâmica Bichos do Pantanal
Instrutor: Artesão Cléber de Brito
10 vagas
Proposta: Modelagem em argila dos bichos do pantanal (arara, tucano, papagaio)
e tocos, acabamentos das
peças na modelagem, instruções de queima e pintura das peças.
Inscrições pelo link: https://www.even3.com.br/oficinaartesanatopatrimonio/
Local: Plataforma Cultural.
Rua Calógeras, 3143. Centro

FEIRA DOS SABERES - MÚSICA

19h30 - Show com Ju Souc (MS)
Local: Esplanada Ferroviária
Rua Calógeras, 3143. Centro

ARTES CÊNICAS – DANÇA
20h - Tempos Idos - Cia do Mato (MS) - Classificação indicativa: 12 anos
Sinopse: Em tempos Idos a companhia resgata antigos hábitos e costumes, um
brinde entre amigos, dividir um sorriso, uma alegria, comemorar a vida, a
simplicidade do dia a dia, de olhos fechados sambar sozinho, um toque distinto,
o desembaraço mais genuíno de um novo amor. Nestes antigos costumes
moram as mais genuínas gentilezas, e este foi o primeiro estímulo para criação
deste espetáculo. Em tempos de individualismo e a latente distância entre as
pessoas, relacionamentos reais foram substituídos por contatos virtuais.
Formatos construídos pelo tempo e desconstruídos por ele, gestos e gentilezas
perdidos, que reservarão ao corpo o lugar de fio condutor entre passado e
presente.
Ficha técnica: Diretor artístico: Chico Neller // Bailarinos: Ana Carolina Brindarolli, Brendon Feitosa,
Frantiely Icassatt, Halisson Nunes, Maria Fernanda Figueiró, Tanara Maciel // Técnico de som:
Evandro

Local: Associação de Moradores do Coophatrabalho
Av. Florestal, 847 - Coophatrabalho

MÚSICA
21h - Show com Renato Mendes e Rick Bérgamo (MS)
Local: Praça Camilo Boni
Av. Florestal, 847 - Coophatrabalho

26 DE NOVEMBRO (SEXTA-FEIRA)

CULTURA DE RUA
Loucos Pela Cidade
Sinopse: Na Cultura de rua, o graffiti se destaca como as artes plásticas das ruas.
Ele está incorporado de tal forma na vida urbana que já faz parte da identidade
das cidades. Embora autoral, o graffiti é arte intrinsecamente democrática, o
desenho fica exposto a toda população sem distinção ou restrição. Nesse
sentido, o graffiti humaniza e transforma o espaço urbano. Embeleza ao mesmo
tempo em que defronta a cidade e suas contradições, obrigando-a a contemplar
suas alegrias e misérias. Projeta imagens dialéticas. Põem na parede vários
lados da organização social. E em cada mensagem, a busca pelo direito à
cidade. Os artistas urbanos que tomam Campão com muito amor são: Rafamon
(RJ), Amarelo (MS-SP), João Ravnos (MS), Curumex (MS), Tita Vilalba (MS),
San Martinez (MS), Hero (MS) e Mareco MRCO (MS).
Local: Rua 26 de Agosto e imediações. Centro

ARTES VISUAIS

Live Paint com Gramaloka e Hyper (MG)
Sinopse: Um collab entre os artistas visuais Gramaloka e Hyper fará com que
Campão não só presencie a construção de um graffiti em lateral de prédio no
centro da cidade, mas também, e de forma crítica, a experiência de ver surgir
uma obra que evidencia as etnografias e os povos originários locais esquecidos
pela sociedade.
Local: 14 de Julho. Centro

COMEMORAÇÃO MARCO – 30 ANOS

Sinopse: Em celebração aos 30 anos do Museu de Arte Contemporânea de
Mato Grosso do Sul, painéis de obras de arte especialmente selecionadas de seu
acervo, contendo linguagens distintas, ficam expostas ao ar livre no Parque das
Nações Indígenas para fruir e contextualizar.
Local: Rua Antônio Maria Coelho, 6000. Parque das Nações Indígenas

PATRIMÔNIO CULTURAL

7h30 às 19h - Exposição de Fotografias com as temáticas capoeira e
cerâmicas de Mato Grosso do Sul
Sinopse: A exposição objetiva fomentar, por meio de fotografias, a cultura afro e
indígena do nosso estado, tendo com proposta triangular “Ver, fazer e refletir”, a
qual os espectadores irão descrever e interpretar os elementos constitutivos das
imagens
Local: Memorial Educativo - FCMS
Memorial da Cultura e Cidadania - Av. Fernando Correa da Costa, 559

ARTESANATO - OFICINAS

9h às 12h - Oficina de Viola de Cocho
Instrutor: Mestre Artesão Sebastião Souza Brandão
Dias: 25, 26 e 27 de novembro de 2021
Duração: 3 dias/3h dia
10 vagas
Proposta: O modo de fazer a Viola-de-cocho, e reconhecido nacionalmente e
estadualmente como patrimônio cultural. Sua fabricação parte dos
conhecimentos tradicionais dos mestres cururueiros, em MS localizados em
Corumbá e Ladário. Este bem cultural está inserido nas manifestações culturais
de MS, da região pantaneira e região de fronteira. As técnicas utilizadas,
envolvem o conhecimento tradicional no que diz respeito a escolha da madeira, o
período correto de sua coleta, o trabalho rústico e manual e o fino acabamento.
Inscrição: https://www.even3.com.br/oficinaartesanatopatrimonio/
Local: Memorial da Cultura e Cidadania
Av. Fernando Correa da Costa, 559. Centro

ARTESANATO - OFICINAS

9h às 12h - Oficina de Cerâmica Terena.
Instrutora: Rosenir Batista
Dias: 25, 26 e 27 de novembro de 2021
10 vagas
Proposta: A cerâmica terena é conhecida pela sua tonalidade vermelha (que para
as oleiras é a cor da tradição terena) e desenhos na cor branca, assemelhados a
uma renda. A artesã irá modelar peças em argila,
com traços de sua etnia.
Inscrição: https://www.even3.com.br/oficinaartesanatopatrimonio/
Local: Memorial da Cultura e Cidadania
Av. Fernando Correa da Costa, 559. Centro

ARTES CÊNICAS - WORKSHOP

9h às 12h - Workshop de confecção e manipulação de boneco articulado Cia Talagadá (SP)
Sinopse: Técnica de construção de bonecos de manipulação a três (Bunraku)
utilizando fita e sacolas plásticas; jogos de manipulação de bonecos.
Inscrições no link: https://forms.gle/JL8evKaUFXw3yndr8
Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo
Rua 26 de Agosto, 453 - Centro

CIDADANIA

9h - Ação 2 - Muralismo - Juventude, Cidade e Patrimônio - Tapume da Casa
do Artesão
Sinopse: A proposta é por meio do planejamento elaborado na ação 1 valer-se da
técnica do muralismo como expressão comunicativa, exposição de pensamentos
e visão de mundo, em torno do eixo temático.
Local: Casa do Artesão
Avenida Calógeras, 2050. Centro

ARTES VISUAIS

9h às 22h - Exposição imersiva DIVERSOS na Galeria América Cardinal
Sinopse: Uma exposição imersiva e coletiva com os artistas visuais Júlio Cabral
(MS), Jeanne Karla (MS), Jonir (MS), Márcia Albuquerque (MS), Dudu Azevedo
(MS), Erika Pedraza (MS), Gaphomett (MS), Gabriel (MS), Rebeca Rodrigues
(MS), Maria Chiang (MS), Auá Mendes (SP) e VJ Suave (SP) que irá conduzir o
público a um espaço digital onde irão vivenciar experiências multissensoriais.
Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo
Rua 26 de Agosto, 453. Centro

ARTES VISUAIS

9h às 18h - Workshop Body Art com Mário Campioli (RJ)
Sinopse: A Body Art, ou arte do corpo, designa uma vertente da arte
contemporânea que toma o corpo como meio de expressão e/ou matéria para a
realização dos trabalhos, associando-se frequentemente a happening e
performance. Campioli é artista, maquiador, produtor de efeitos especiais em
maquiagem, escultor e fotógrafo com trajetória nacional e internacional e nessa
ocasião irá, e de forma prática, ensinar técnicas deste processo artístico.
Inscrições no link: https://forms.gle/4BqwuuiRYTXAL9DS7
Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo
Rua 26 de Agosto, 453 - Centro

ARTES VISUAIS

9h às 18h - Workshop Arte Digital com Natacha Figueiredo (MS)
Sinopse: Neste workshop o participante receberá um panorama do uso das
ferramentas digitais no desenho e na pintura, como por exemplo: o mapping. A
ministrante Natacha Figueiredo é formada em Web design (UCDB), Tecnologia
de Desenvolvimento de Sistemas Web (UCDB) e Arquitetura e Urbanismo
(UFMS), e nessa ocasião irá disponibilizar seu conhecimento adquirido em 20
anos como animadora gráfica e artista visual.
Inscrições no link: https://forms.gle/KwtQ7Yw9X1LZqZrD9
Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo
Rua 26 de Agosto, 453 - Centro

ARTES CÊNICAS – CIRCO

9h – Pandemagia - Ato 1 - Mágico Thiper (MS) - Classificação: Livre
Sinopse: Performance cênica que tem como objetivo cativar e motivar o público
utilizando-se da arte mágica e ilusionismo.
Ficha técnica: Produção / Direção: Thiago Caboclo Pereira // Direção de
Cenário/Luz: Haroldo Garay // Áudio e Vídeo: Vinicius Diego Acosta
Local: Escola Municipal Isauro Bento Nogueira
Rua Mairiporã, 986 - Distrito de Anhanduí

FOTOGRAFIA

14h às 18h - Câmera Viajante com Tiago Pedro (PE)
Sinopse: A fotografia analógica, seus usos e costumes de ontem e hoje. Desde a
teoria ao processo final da fotografia utilizando uma máquina fotográfica de
madeira com 100 anos de idade.
Local: Memorial Educativo – FCMS - Museu da Imagem e do Som
Memorial da Cultura e Cidadania - Av. Fernando Correia da Costa, 559

ARTESANATO – OFICINAS

14h às 17h - Oficina “Bugrinhos da Conceição”
Instrutor: Artesão/Artista Popular Mariano Neto
Dias: 25, 26 e 27 de novembro de 2021
10 vagas
Proposta: Produzido inicialmente pela artista Visual e Artesã, o Bugrinho da
Conceição com certeza faz parte
da memória identitária da história de MS. Atualmente feito por seu neto Mariano
os Bugrinhos são comercializados na Casa do Artesão e podem ser encontrados
por todo o Estado. A técnica de entalhe é rústica e utiliza a madeira, facão,
formão, marreta, para fazer os entalhes, o acabamento é feito com cera de
abelha e tinta óleo dando ao bugrinho suas características peculiares. Nesta
oficina, os presentes vão conhecer um pouco mais sobre Conceição dos Bugres
e seus Bugrinhos, com a demonstração da técnica de Mariano Neto, finalizando
com uma releitura deste ícone de nossa cultura.
Inscrição: https://www.even3.com.br/oficinaartesanatopatrimonio/
Local: Memorial da Cultura e Cidadania (durante o evento dos saberes)

FEIRA DOS SABERES

14h às 22h - Feira de Artesanato de referência cultural sul-mato-grossense,
Leitura, Arte Indígena, Arte Afro, Design e Moda.
Sinopse: Apresentará a produção material e imaterial do Estado, com ênfase no
protagonismo dos povos indígenas e afro-brasileiro evidenciado através do
artesanato, gastronomia, ervas medicinais e da cultura rica
e diversa das comunidades do Mato Grosso do Sul.
Com apresentações musicais diárias e a realização de palestras sobre
sustentabilidade, artesanato, design e
moda, além de rodas de conversas com foco em DIVERSIDADE cultural e
saberes tradicionais.
Local: Esplanada Ferroviária
Rua Calógeras, 3143. Centro

FEIRA DOS SABERES

14h às 22h
EXPOSIÇÃO RAIZ DA TRAMA - LUCIANA TEIXEIRA (MS)
Sinopse: A exposição traz o olhar da arquiteta e designer Luciana Teixeira sobre
a ancestralidade sul-mato-grossense. Ao unir com extrema sensibilidade a
tradição e a modernidade; é um mergulho na base identitária afro-descente ou
quilombola, indígena e pantaneira, três etnias que, juntas, formam a base da
identidade cultural sul-mato-grossense. A exposição foi contemplada no Fundo
Municipal de Incentivo à Cultura (FMIC), de 2020, e apresenta ao público várias
peças criadas a partir do contato de Luciana Teixeira com artistas da comunidade
Quilombolas de Furnas de Dionísio, indígenas da etnia guató e profissionais de
selaria pantaneira.
Local: Esplanada Ferroviária
Rua Calógeras, 3143. Centro

FEIRA DOS SABERES

14h30 às 22h - Espaço Mãos que Criam: Demonstração ao vivo do fazer
artesanal
Local: Esplanada Ferroviária
Rua Calógeras, 3143. Centro

FEIRA DOS SABERES

ARTESANATO-OFICINAS
14h30 às 17h30
Oficina de Acessórios em Lâmina de Madeira - 10 vagas
Instrutora: Artesã Claúdia Castelão
Proposta: Oficina de acessórios femininos, uma proposta para a valorização dos
elementos naturais ( fibra de buriti), resinificando com sustentabilidade elementos
que seriam descartados( malha). A oficina consiste em apresentar diversas
técnicas de montagem em acessórios femininos utilizando elementos naturais
como fio de buriti, malha e cordão de algodão
Inscrições pelo link: https://www.even3.com.br/oficinaartesanatopatrimonio/
Local: Plataforma Cultural.
Rua Calógeras, 3143. Centro

CULTURA DE RUA

Loucos Pela Cidade - Cultura Vogue
16h - Intervenção de rua da House of Hands Up MS
Local: 14 de Julho. Centro

FEIRA DOS SABERES

16h às 22h - Feira de Artesanato, Leitura, Arte Indigena, Arte Afro, Design e
Moda
Sinopse: Apresentará a produção material e imaterial do protagonismo do povo
indígena e afro-brasileiro presentes no estado, contendo a exposição de 3 feiras
(Afro, Indígena e Literatura), evidenciando o artesanato, gastronomia, ervas
medicinais e a cultura rica e diversa dessas comunidades.
Local: Esplanada Ferroviária
Rua Calógeras, 3143. Centro

ARTES CÊNICAS – TEATRO
16h30 – Ambulante - Badaiá Arte (MS) - Classificação: Livre
Sinopse: Duas pessoas e a desafiadora rotina no universo do “ganha e perde”.
Um local onde apenas o mais esperto sobrevive, e para isso é preciso sonhar, ser
criativo, se portar como um sujeito matreiro, como um cowboy, um monge e
encantar cobras e dragões. “Figura” e “Ououou” são vendedores ambulantes,
perderam muito na vida e não querem perder a possibilidade de sonhar. Um é
ex-paraquedista militar, o outro um herdeiro de uma longa e distinta linhagem de
mascateiros. São opostos que se complementam, e vendem as histórias dos
produtos de sua barraca ambulante, pedindo apenas alguns poucos minutos das
vidas dos fregueses para que possam sobreviverem em suas próprias.
Ficha técnica: Direção: Abel Saavedra // Elenco: Augusto Figliaggi e Elaine Guarani // Figurino:
Raquel Saldívia e Vera Lucia Barbosa // Cenário e adereços: Abel Saavedra, Raquel Saldívia, Elaine
Guarani e Augusto Figliaggi // Cenotécnico: Clayton Bonardi // Preparação Musical: Estela Ceregatti
// Trilha de abertura: "Venham Ver" - Augusto Figliaggi e Elaine Guarani // Fotógrafo: Rosan Chaves
// Música: «Segundo Quarto» - Estela Ceregatti

Local: Calçadão da Barão
Rua Barão do Rio Branco, 1329

FEIRA DOS SABERES

17h - Moda e Design - Exibição de Teaser com Roda de Conversa
Tema: Indígena com Benilda Kadwéu
Local: Esplanada Ferroviária
Rua Calógeras, 3143. Centro

MÚSICA

17h30 - Show com Ana Cabral (MS)
Local: Calçadão do Camelódromo
Av. Noroeste, 5089. Centro

ARTES VISUAIS

18h às 22h - Suaveciclo
Sinopse: Mapping nas fachadas do Armazém Cultural, Hotel Gaspar, Morada dos
Baís com coletiva dos artistas visuais Júlio Cabral (MS), Jeanne Karla (MS), Jonir
(MS), Márcia Albuquerque (MS), Dudu Azevedo (MS), Erika Pedraza (MS),
Gaphomett (MS), Gabriel (MS), Rebeca Rodrigues (MS), Maria Chiang (MS), Auá
Mendes (SP) e VJ Suave (SP)
Local: Centro da Cidade

FEIRA DOS SABERES

18h - Moda e Design – A Mulher na Moda de MS.
Sinopse: Discussão sobre a visão feminina da moda.
Local: Esplanada Ferroviária
Rua Calógeras, 3143. Centro

ARTES CÊNICAS – DANÇA

18h30 - Sambatango - Luminis Cia de Dança (MS)
Classificação: Livre
Sinopse: Sambatango tem a proposta de levar a uma experiência única,
buscando as vivências do samba carioca e do tango portenho, inspirado nas
cidades do Rio de Janeiro e Buenos Aires. As músicas, os figurinos, a iluminação,
o cenário e o cardápio, todos foram propostos pensando em levar os
espectadores a uma viagem por essas realidades. O evento na íntegra, conta
com um belo jantar que mistura os sabores da Argentina e do Brasil, sempre em
um ambiente moderno e aconchegante e um surpreendente show de dança de
salão que acontece em um palco de dois andares.

Ficha Técnica: Direção e concepção do espetáculo e da iluminação: Juliano Candia Pedrozo //
Coreografia: Criação Coletiva // Bailarinos: Juliano Candia Pedrozo, Mara Lúcia de Oliveira, Cristiele
Rodrigues, Matheus Ortiz, Taynara Rey, Fernanda Barros; Thiago Viégas; Anderson Peres, Leonardo
Medeiros e Danilo Nogueira // Concepção do Cenário: Juliano Pedrozo, Sara Brasil e Lucas Miralles
// Cenógrafo: Johny Milan e Bruno Muniz // Cenotécnico: Lucas Miralles // Iluminadora: Adriana Dias
// Concepção do Figurino: Juliano Pedrozo, Sara Brasil e Jennyfier Arcanjo // Costureiras: Claudia
Ester Soares Candia, Cátia Castro e Jessica Martinez // Textos: Camilla Marques, Lucas Miralles e
Magna Gonçalves

Local: Concha Acústica Helena Meirelles
R. Antônio Maria Coelho, 5655 - Parque das Nações Indígenas

ARTES CÊNICAS - CIRCO

18h30 – Silêncio Total- Vem chegando um Palhaço - Palhaço Xuxu/Luiz
Carlos Vasconcelos (PB)
Classificação: Livre
Sinopse: Xuxu é um palhaço que nos remete às memórias da infância, à magia
do circo e aos primeiros atores de rua, sua alma revela o lado risível da nossa
humanidade. E esta seriedade, o palhaço tem!
Local: Associação de Moradores do Distrito de Anhanduí
R. Luxemburgo S/N - Distrito de Anhanduí

FEIRA DOS SABERES

ARTESANATO – OFICINAS
18h30 às 21h30
Oficina de Bordado Regional
Instrutora: Artesã Glaucia de Assis.
10 vagas
Proposta: A ideia é repassar conhecimento aos participantes através da técnica
artesanal bordado livre,
possibilitando a geração de renda com a produção de peças simples e de baixo
custo, com evidência às
referências culturais do nosso estado.
Inscrições pelo link: https://www.even3.com.br/oficinaartesanatopatrimonio/
Local: Plataforma Cultural
Rua Calógeras, 3143. Centro

COMEMORAÇÃO MARCO – 30 ANOS

19h às 22h - Projeção mapeada na fachada do Museu de Arte
Contemporânea de Mato Grosso do Sul contendo obras selecionadas do
acervo do museu.
Local: Rua Antônio Maria Coelho, 6000. Parque das Nações Indígenas

CULTURA LGBTQIA+

19h - Corrida das Drag Pocket
Sinopse: O evento contará com três dias de encontro de batalhas de dublagem
com seis drag queens da cidade e apenas uma levará o grande prêmio em
dinheiro e o título de Campão Superstar! A Corrida das drag Pocket, além das
batalhas, contará também com atrações locais e nacionais com artistas de
grande relevância no meio LGBTQIA+.
Urbanas
No primeiro dia do evento contaremos com os shows individuais e a batalha de
dublagem com o primeiro grupo de três candidatas. Elas farão um show individual
e depois farão uma dublagem juntas onde o público decidirá quem fez a melhor
dublagem. Além disso, contaremos com um show de Jhannine Perry, vencedora
da Corrida das Drag 4 e Carrie Myers, drag queen de Brasília. A animação ficará
por conta do DJ set de Lauanda Dumor, ícone da noite campo-grandense.
Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo
Rua 26 de Agosto, 453. Centro

FEIRA DOS SABERES

ARTESANATO-OFICINAS
18h30 às 21h30
Oficina de modelagem em cerâmica Bichos do Pantanal
Instrutor: Artesão Cléber de Brito
10 vagas
Proposta: Modelagem em argila dos bichos do pantanal (arara, tucano, papagaio)
e tocos, acabamentos das
peças na modelagem, instruções de queima e pintura das peças.
Inscrições pelo link: https://www.even3.com.br/oficinaartesanatopatrimonio/
Local: Plataforma Cultural.
Rua Calógeras, 3143. Centro

FEIRA DOS SABERES - MÚSICA

19h30 - Show com El Trio
Local: Esplanada Ferroviária
Av. Calógeras, 3143. Centro

AUDIOVISUAL

19h30 - UrbanCine
Sinopse: Exibição de filmes
Local: Parque Ayrton Senna

CULTURA DE RUA

19h30 - Palco Tráfico de Informações
Sinopse: A cultura de rua é aberta, pública, de todos para todos. É a cultura da
ocupação dos espaços, da apropriação da cidade. É também a cultura do
respeito e, acima de tudo, da resistência. Tráfico de Informações é o palco
destinado a levar ao público do Campão Cultural o melhor da produção artística
e ações socioculturais da cultura de rua de Mato Grosso do Sul. Nesta data
curtam as apresentações de Slam, Breaking, audiovisual, performances e shows
de rap com MCN (Campo Grande), Toni Jazz (Campo Grande) e Miliano
(Dourados).
Local: Praça do Rádio
Avenida Afonso Pena. Centro

CULTURA DE RUA

19h30 - Instalação Loop Efêmero com Rafael Mareco (MS)
Sinopse: videomapping que chama o público a discutir os mais diversos assuntos
no campo audiovisual, política e meio ambiente.
Local: Praça do Rádio
Avenida Afonso Pena. Centro

ARTES CÊNICAS - DANÇA

20h – Depois do Silêncio - Cia Os Buriti (DF) Classificação indicativa: 12 anos
Sinopse: O espetáculo de dança teatro Depois do Silêncio, com direção e
coreografias de Eliana Carneiro e codireção de Rogero Torquato, é baseado em
fatos reais da vida da menina Helen Keller (1880-1968), que perde a sua visão e
audição com poucos anos de idade e vive em um mundo totalmente apartado até
a chegada da professora Anne Sullivan. A partir do encontro, Anne começa a
árdua tarefa de ensinar libras tátil e fazer com que Helen aprenda a se comunicar
com o mundo exterior. A montagem conta com três atrizes/dançarinas em cena.
Camila Guerra e Naira Carneiro interpretam Anne Sullivan e Helen Keller,
respectivamente, e Renata Rezende (atriz surda), traz ao palco um contexto atual
e autobiográfico, criando um contundente diálogo paralelo entre as personagens
de 1890 e os dias de hoje. A montagem é bilíngue, sendo encenada em
português e em libras pelas próprias atrizes, sem a necessidade de um intérprete
externo, tornando a apreciação inclusiva para surdos.
Ficha técnica: Direção: Eliana Carneiro e Rogero Torquato // Direção Artística e Coreografias: Eliana
Carneiro // Intérpretes Criadoras: Camila Guerra, Naira Carneiro e Renata Rezende // Roteiro,
Dramaturgia e figurinos: O Grupo // Trilha Sonora Original: Diogo Vanelli // Cenografia: Rogero
Torquato e Rodrigo Lelis // Iluminação: Camilo Soudant // Artista Gráfico e Vídeo Arte: Gabriel Guirá
// Boneca: Neuza Freire // Videomaker: Filipe Duque // Fotos: Diego Bresani // Fotos: Making of
filmagens - José Lucas // Operador de Vídeo: Aníbal Diniz // Coordenação de Acessibilidade: Bárbara
Barbosa // Áudio Descrição: Maynara Dourado Pereira // Legendas Descritivas: Consultor Surdo Joaquim Emanuel Barbosa, Legendador - Júlio Coelho // Editor - Kaio de Aquino // Produção
Executiva: Fernanda Oliveira

Local: Teatro Elite Mace
Rua 26 de agosto, 63 - Centro

ENCONTRO SABERES DA CAPOEIRA

18h às 22h - OFICINA 2 - “Vivência em Capoterapia - a Capoeira para melhor
idade” (Associação de Capoeira Pantanal).
Oficineiro: Mestre Varal - Sérgio Bosco da Costa.
Sinopse: A oficina irá promover a aplicação de técnicas de capoeira aliadas ao
bem-estar dos idosos, buscando, por meio de movimentos simples e lúdicos a
integração e exercício físico para melhor idade.
Inscrições: https://www.even3.com.br/oficinacapoeira/
Local: Memorial Educativo - FCMS
Memorial da Cultura e Cidadania - Av. Fernando Correia da Costa, 559

MÚSICA

20h - Show com Karla Coronel
Local: Associação dos Moradores de Anhanduí
Rua Luxemburgo S/N - Distrito de Anhanduí

27 DE NOVEMBRO (SÁBADO)

CULTURA DE RUA

Loucos Pela Cidade
Sinopse: Na Cultura de rua, o graffiti se destaca como as artes plásticas das ruas.
Ele está incorporado de tal forma na vida urbana que já faz parte da identidade
das cidades. Embora autoral, o graffiti é arte intrinsecamente democrática, o
desenho fica exposto a toda população sem distinção ou restrição. Nesse
sentido, o graffiti humaniza e transforma o espaço urbano. Embeleza ao mesmo
tempo em que defronta a cidade e suas contradições, obrigando-a a contemplar
suas alegrias e misérias. Projeta imagens dialéticas. Põe na parede vários lados
da organização social. E em cada mensagem, a busca pelo direito à cidade. Os
artistas urbanos que tomam Campão com muito amor são: Rafamon (RJ),
Amarelo (MS-SP), João Ravnos (MS), Curumex (MS), Tita Vilalba (MS), San
Martinez (MS), Hero (MS) e Mareco MRCO (MS).
Local: Rua 26 de Agosto e imediações. Centro

ARTES VISUAIS

Live Paint com Gramaloka e Hyper (MG)
Sinopse: Um collab entre os artistas visuais Gramaloka e Hyper fará com que
Campão não só presencie a construção de um graffiti em lateral de prédio no
centro da cidade, mas também, e de forma crítica, a experiência de ver surgir
uma obra que evidencia as etnografias e os povos originários locais esquecidos
pela sociedade.
Local: 14 de Julho. Centro

COMEMORAÇÃO MARCO – 30 ANOS
Sinopse: Em celebração aos 30 anos do Museu de Arte Contemporânea de
Mato Grosso do Sul, painéis de obras de arte especialmente selecionadas de seu
acervo, contendo linguagens distintas, ficam expostas ao ar livre no Parque das
Nações Indígenas para fruir e contextualizar.
Horário: livre.
Local: Rua Antônio Maria Coelho, 6000. Parque das Nações Indígenas

PATRIMÔNIO CULTURAL
7h30 às 19h - Exposição de Fotografias com as temáticas capoeira e
cerâmicas de Mato Grosso do Sul
Sinopse: A exposição objetiva fomentar, por meio de fotografias, a cultura afro e
indígena do nosso estado, tendo com proposta triangular “Ver, fazer e refletir”, a
qual os espectadores irão descrever e interpretar os elementos constitutivos das
imagens
Local: Memorial Educativo - FCMS
Memorial da Cultura e Cidadania - Av. Fernando Correa da Costa, 559

ENCONTRO SABERES DA CAPOEIRA

8h às 12h - OFICINA 3 - “A Mulher a Capoeira / Maculelê”
Oficineira: Professora Fernanda Aranha (Associação Desportiva Grupo
Memória).
Sinopse: Ao som das batidas de porretes e atabaques, a oficina promoverá o
Maculelê, uma dança folclórica da Bahia, com matriz nas culturas afro-brasileira
e indígena, além de evidenciar o potencial feminino e o espaço democrático
proporcionado pela Capoeira.
Inscrições: https://www.even3.com.br/oficinacapoeira/
Local: Memorial Educativo - FCMS
Memorial da Cultura e Cidadania - Av. Fernando Correa da Costa, 559

AUDIOVISUAL

8h30 - Oficina de Cinema Mudo para Crianças com Ally Collaço (SC)
Sinopse: Oficina prática, dentro da perspectiva mídia-educativa (aprender
através do fazer), que proporciona uma iniciação ao cinema, conhecendo os
cineastas pioneiros: Irmãos Lumiére, Georges Méliés e Alice Guy Blaché
Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo
Rua 26 de Agosto, 453. Centro

ARTES VISUAIS
9h às 22h - Exposição imersiva DIVERSOS na Galeria América Cardinal
Sinopse: Uma exposição imersiva e coletiva com os artistas visuais Júlio Cabral
(MS), Jeanne Karla (MS), Jonir (MS), Márcia Albuquerque (MS), Dudu Azevedo
(MS), Erika Pedraza (MS), Gaphomett (MS), Gabriel (MS), Rebeca Rodrigues
(MS), Maria Chiang (MS), Auá Mendes (SP) e VJ Suave (SP) que irá conduzir o
público a um espaço digital onde irão vivenciar experiências multissensoriais.
Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo
Rua 26 de Agosto, 453. Centro

CIDADANIA
9h - Ação 2 - Muralismo - Juventude, Cidadania e Patrimônio Cultural Tapume da Casa do Artesão
Sinopse: A proposta é por meio do planejamento elaborado na ação 1 valer-se da
técnica do muralismo como expressão comunicativa, exposição de pensamentos
e visão de mundo, em torno do eixo temático.
Local: Casa do Artesão
Avenida Calógeras, 2050. Centro

ARTESANATO - OFICINAS
9h às 12h - Oficina de Viola de Cocho
Instrutor: Mestre Artesão Sebastião Souza Brandão
Dias: 25, 26 e 27 de novembro de 2021
Duração: 3 dias/3h dia
10 vagas
Proposta: O modo de fazer a Viola-de-cocho, e reconhecido nacionalmente e
estadualmente como
patrimônio cultural. Sua fabricação parte dos conhecimentos tradicionais dos
mestres cururueiros, em MS localizados em Corumbá e Ladário. Este bem
cultural está inserido nas manifestações culturais de MS, da região pantaneira e
região de fronteira. As técnicas utilizadas, envolvem o conhecimento tradicional
no que diz respeito a escolha da madeira, o período correto de sua coleta, o
trabalho rústico e manual e o fino acabamento.
Inscrição: https://www.even3.com.br/oficinaartesanatopatrimonio/
Local: Memorial da Cultura e Cidadania
Av. Fernando Correa da Costa, 559. Centro

ARTESANATO - OFICINAS
9h às 12h - Oficina de Cerâmica Terena.
Instrutora: Rosenir Batista
Dias: 25, 26 e 27 de novembro de 2021
10 vagas
Proposta: A cerâmica terena é conhecida pela sua tonalidade vermelha (que para
as oleiras é a cor da tradição terena) e desenhos na cor branca, assemelhados a
uma renda. A artesã irá modelar peças em argila,
com traços de sua etnia.
Inscrição: https://www.even3.com.br/oficinaartesanatopatrimonio/
Local: Memorial da Cultura e Cidadania

ARTES CÊNICAS - TEATRO
10h - Romeu e Julieta - Cia Talagadá (SP) - Classificação: livre
Sinopse: Sinopse: Em meio ao lixo, tralhas e tudo mais que é descartado pela
sociedade, cinco moradores de rua tentam subverter essa situação por meio do
universo lúdico, no qual, suas figuras grotescas interpretam a si mesmas,
utilizando-se de objetos, instalações, assemblagens, música e performance para
recontar, a seu modo, o clássico Romeu e Julieta de William Shakespeare.
Ficha técnica: Texto Adaptação da obra de William Shakespeare // Direção :
Valner Cintra // Trilha Sonora Original: Luís Giovelli // Elenco: Danilo Lopes, Du
Nascimento (músico), Luan Freitas (músico), João Bozzi e Valner Cintra //
cenografia/figurino: Valner Cintra // Confecção de cenografia e adereços: Cia.
Talagadá // Produção : João Bozzi
Local: Calçadão da Barão
Rua Barão do Rio Branco, 1329

FOTOGRAFIA
14h às 18h - Câmera Viajante com Tiago Pedro (PE)
Sinopse: A fotografia analógica, seus usos e costumes de ontem e hoje. Desde a
teoria ao processo final da fotografia utilizando uma máquina fotográfica de
madeira com 100 anos de idade.
Local: Memorial Educativo – FCMS - Museu da Imagem e do Som
Memorial da Cultura e Cidadania - Av. Fernando Correa da Costa, 559

ARTESANATO - OFICINAS
14h às 17h - Oficina “Bugrinhos da Conceição”
Instrutor: Artesão/Artista Popular Mariano Neto
Dias: 25, 26 e 27 de novembro de 2021
10 vagas
Proposta: Produzido inicialmente pela artista Visual e Artesã, o Bugrinho da
Conceição com certeza faz parte
da memória identitária da história de MS. Atualmente feito por seu neto Mariano
os Bugrinhos são comercializados na Casa do Artesão e podem ser encontrados
por todo o Estado. A técnica de entalhe é rústica e utiliza a madeira, facão,
formão, marreta, para fazer os entalhes, o acabamento é feito com cera de
abelha e tinta óleo dando ao bugrinho suas características peculiares. Nesta
oficina, os presentes vão conhecer um pouco mais sobre Conceição dos Bugres
e seus Bugrinhos, com a demonstração da técnica de
Mariano Neto, finalizando com uma releitura deste ícone de nossa cultura.
Inscrição: https://www.even3.com.br/oficinaartesanatopatrimonio/
Local: Memorial da Cultura e Cidadania (durante o evento dos saberes)

FEIRA DOS SABERES
14h às 22h - Feira de Artesanato de referência cultural sul-mato-grossense,
Leitura, Arte Indígena, Arte Afro, Design e Moda.
Sinopse: Apresentará a produção material e imaterial do Estado, com ênfase no
protagonismo dos povos
indígenas e afro-brasileiro evidenciado através do artesanato, gastronomia, ervas
medicinais e da cultura rica
e diversa das comunidades do Mato Grosso do Sul. Com apresentações
musicais diárias e a realização de palestras sobre sustentabilidade, artesanato,
design e moda, além de rodas de conversas com foco em DIVERSIDADE cultural
e saberes tradicionais.
Local: Esplanada Ferroviária
Rua Calógeras, 3143. Centro

FEIRA DOS SABERES
14h às 22h
EXPOSIÇÃO RAIZ DA TRAMA - LUCIANA TEIXEIRA (MS)
Sinopse: A exposição traz o olhar da arquiteta e designer Luciana Teixeira sobre
a ancestralidade sul-mato-grossense. Ao unir com extrema sensibilidade a
tradição e a modernidade; é um mergulho na base identitária afro-descente ou
quilombola, indígena e pantaneira, três etnias que, juntas, formam a base da
identidade cultural sul-mato-grossense. A exposição foi contemplada no Fundo
Municipal de Incentivo à Cultura (FMIC), de 2020, e apresenta ao público várias
peças criadas a partir do contato de Luciana Teixeira com artistas da comunidade
Quilombolas de Furnas de Dionísio, indígenas da etnia guató e profissionais de
selaria pantaneira.
Local: Esplanada Ferroviária
Rua Calógeras, 3143. Centro

FEIRA DOS SABERES
14h30 às 22h- Espaço Mãos que Criam: Demonstração ao vivo do fazer
artesanal
Local: Esplanada Ferroviária
Rua Calógeras, 3143. Centro

ARTESANATO-OFICINAS
14h30 às 17h00
Oficina de Acessórios em Lâmina de Madeira - 10 vagas
Instrutora: Artesã Cláudia Castelão
Proposta: Oficina de acessórios femininos, uma proposta para a valorização dos
elementos naturais ( fibra de buriti), resinificando com sustentabilidade elementos
que seriam descartados (malha). A oficina consiste em apresentar diversas
técnicas de montagem em acessórios femininos utilizando elementos naturais
como fio de buriti, malha e cordão de algodão.
Inscrições pelo link: https://www.even3.com.br/oficinaartesanatopatrimonio/
Local: Plataforma Cultural
Rua Calógeras, 3143. Centro

ENCONTRO SABERES DA CAPOEIRA
15h às 19h - OFICINA 4 - “Desafios da Mulher na Roda / Samba de Roda”
(Grupo de Capoeira Cordão de Ouro).
Oficineira: Mestra Léa Pantaneira - Léa Vieira de Oliveira Machado.
Sinopse: A oficina irá promover o debate do protagonismo da mulher na capoeira,
enfatizando sua participação em todas as faces. Além de demonstrar o samba de
roda, uma manifestação ancestral
Inscrições: https://www.even3.com.br/oficinacapoeira/
Local: Memorial Educativo - FCMS
Memorial da Cultura e Cidadania - Av. Fernando Correa da Costa, 559

AUDIOVISUAL
15h - Mostra Givago de Oliveira
Sinopse: 4 exibições de curtas-metragens com a temática PERIFERIA e LGBT
Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo
Rua Calógeras, 3143. Centro

LANÇAMENTO
15h30 - Lançamento do Aplicativo E-CulturaMS
Sinopse: O App E-CulturaMS possibilitará ao usuário, cidadãos
sul-mato-grossenses e turistas, ter acesso às informações dos locais, horários de
funcionamentos e programações dos pontos e eventos culturais do estado de
Mato Grosso do Sul
Local: Memorial Educativo - FCMS
Memorial da Cultura e Cidadania - Av. Fernando Correa da Costa, 559

FEIRA DOS SABERES
16h às 22h - Feira de Artesanato, Leitura, Arte Indigena, Arte Afro, Design e
Moda
Sinopse: Apresentará a produção material e imaterial do protagonismo do povo
indígena e afro-brasileiro presentes no estado, contendo a exposição de 3 feiras
(Afro, Indígena e Literatura), evidenciando o artesanato, gastronomia, ervas
medicinais e a cultura rica e diversa dessas comunidades.
Local: Esplanada Ferroviária
Rua Calógeras, 3143. Centro

PATRIMÔNIO CULTURAL
16h às 17h - América LAtina; “V SEMINÁRIO CULTURA E EDUCAÇÃO” com
Clarissa Suzuki (SP), Tom Grito (RJ) e Casé Angatu (SP)
Sinopse: Discutirá questões sociais e epistêmicas por meio de práticas e saberes
cotidianos e da educação no contexto latino-americano.
Clarissa é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da
USP, com pesquisa voltada para as epistemologias afro-brasileiras e indígenas e
a formação de professores da Educação Básica. Desde 2010 é pesquisadora do
Grupo Multidisciplinar de Estudo e Pesquisa em Arte e Educação
(CAP/ECA/USP).
Tom é escritor, oficineiro, ator, e se dedica à poesia falada desde 2013, faz parte
dos coletivos Slam da Minas e Trans Poetas. Foi vencedor do Slam das Minas SP
2021. Autor do livro “Antes que seja tarde: para se falar de poesia”.
Casé Angatu é indígena da Aldeia Gwarini Taba Atã Olivença, professor da
UESC (Ilhéus/Bahia), Doutor pela FAU/USP e Mestre em História pela PUC/SP,
autor dos Livros: Nem Tudo Era Italiano – São Paulo e Pobreza (1890-1915);
Identidade Urbana e Globalização – A formação dos múltiplos territórios em
Guarulhos/SP.
Local: Memorial Educativo - FCMS
Memorial da Cultura e Cidadania - Av. Fernando Correa da Costa, 559

FEIRA DOS SABERES
17h - Moda e Design - Exibição de Teaser com Roda de Conversa

Tema: Afro com Fábio Touché
Sobre: Fabio Castro é empresário, produtor cultural, DJ, radialista e sonoplasta formado em
Rádio e TV pela Universidade Bandeirantes de São Paulo/SP (2009) e pela Escola de
Comunicação e Artes do Senac/SP (2007). É fundador da Touché, produzindo roupas com
design, conceito e qualidade, além de eventos, bazares, desfiles e feiras culturais desde 2012.
Participa do coletivo Turma do Groove de Ribeirão Preto/SP, que agita a
cena local com o melhor da música negra nacional e internacional. Em sua experiência
destacam-se trabalhos na área de produção da Cooperativa de Música de São Paulo
(2008-2011) e de curtas metragens, mostras de cinema, festivais de música, entre outros.
Em Campo Grande é um dos fundadores do Coletivo Bocaiúva Moda Criativa ; Design
responsável por difundir e realizar eventos de Economia Criativa em diferentes cidades do
MS.
Local: Esplanada Ferroviária
Rua Calógeras, 3143. Centro

FEIRA DOS SABERES
18h - Palestra Design, Artesanato e Identidade com Luciana Teixeira &amp;
Sérgio de Matos
Sinopse: A arquiteta e designer Luciana Teixeira compartilhando a mesma visão,
sobre a relação do design com o artesanato convida um dos maiores designers
brasileiros para dialogar com o design criado e produzido no Mato Grosso do Sul,
em sua coleção autoral Raiz da Trama.
A palestra com o designer Sérgio de Matos têm a intenção de criar intercâmbio
entre as realizações, expedições e pesquisas realizadas pelo artista, que desde
o início de sua carreira, sempre buscou a originalidade com aquilo que é feito à
mão, com calor humano, trazendo o seu olhar voltado para o artesanato brasileiro
em suas criações, sua obra hoje tem uma relevante representatividade nacional.
Local: Esplanada Ferroviária
Rua Calógeras, 3143. Centro

CULTURA DE RUA
18h - Palco Tráfico de Informações
Sinopse: A cultura de rua é aberta, pública, de todos para todos. É a cultura da
ocupação dos espaços, da apropriação da cidade. É também a cultura do
respeito e, acima de tudo, da resistência. Tráfico de Informações é o palco
destinado a levar ao público do Campão Cultural o melhor da produção artística
e ações socioculturais da cultura de rua de Mato Grosso do Sul. Nesta data
curtam as apresentações de Slam, Breaking, audiovisual, performances e shows
de rap com Mel Dias (Campo Grande), Lavoro (Nova Andradina), RCR (Campo
Grande) e Falange da Rima (Campo Grande).
Local: Praça do Rádio
Avenida Afonso Pena. Centro

CULTURA DE RUA
18h - Instalação Loop Efêmero com Rafael Mareco (MS)
Sinopse: videomapping que chama o público a discutir os mais diversos assuntos
no campo audiovisual, política e meio ambiente.
Local: Praça do Rádio
Avenida Afonso Pena. Centro

ARTES VISUAIS
18h - Vivência Tagtool no Armazém Cultural com o VJ Suave (SP)
Sinopse: Projeção das animações criadas em tablets pelos participantes. Os
artistas realizarão uma vivência com os participantes para criar os desenhos e
animações. Os participantes vão vivenciar como é ser um artista digital, desde a
criação e animação dos próprios personagens até a projeção em movimento.
Local: Esplanada Ferroviária
Av. Calógeras, 3143. Centro

ARTES CÊNICAS - CIRCO
18h30 – Silêncio Total - Vem chegando um Palhaço - Palhaço Xuxu/Luiz
Carlos Vasconcelos (PB) - Classificação: Livre
Sinopse: Xuxu é um palhaço que nos remete às memórias da infância, à magia
do circo e aos primeiros atores de rua, sua alma revela o lado risível da nossa
humanidade. E esta seriedade, o palhaço tem!
Local: Concha Acústica Helena Meirelles
Rua Antônio Maria Coelho, 5655 - Parque das Nações Indígenas

FEIRA DOS SABERES
ARTESANATO-OFICINAS
18h30 às 21h30
Oficina de Bordado Regional - 10 vagas
Instrutora: Artesã Glaucia de Assis.
Proposta: A ideia é repassar conhecimento aos participantes através da técnica
artesanal bordado livre,
possibilitando a geração de renda com a produção de peças simples e de baixo
custo, com evidência às
referências culturais do nosso estado.
Inscrições pelo link https://www.even3.com.br/oficinaartesanatopatrimonio/
Local: Plataforma Cultural
Rua Calógeras, 3143. Centro

CULTURA LGBTQIA+
19h - Corrida das Drag Pocket
Sinopse: O evento contará com três dias de encontro de batalhas de dublagem com
seis drag queens da cidade e apenas uma levará o grande prêmio em dinheiro e o título
de Campão Superstar! A Corrida das drag Pocket, além das batalhas, contará também
com atrações locais e nacionais com artistas de grande relevância no meio LGBTQIA+.
Nervosas
No segundo dia do evento teremos o show individual e a batalha de dublagem com o
segundo grupo de três candidatas. Elas farão um show individual e depois farão uma
dublagem juntas onde o público decidirá quem fez a melhor dublagem. Além disso, as
Analistas (Andrômeda Black, Rana Foratto e Thyssmy Kissmy) farão uma repescagem
de uma das drags desclassificadas. Essa drag irá para a Final no dia 28. Teremos
também shows com Rafa Spears, vencedora da Corrida das Drag 5, e Brenda Black,
ícone do bate cabelo campograndense. Contaremos também com um show de
Natasha Princess, grande nome da cena drag de São Paulo e que já se apresentou em
Berlim e na Dinamarca. Além disso, terá o Dj set do Crew Corrida das Drag, pra animar
a noite.
Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo
Rua 26 de Agosto, 453. Centro

COMEMORAÇÃO MARCO – 30 ANOS
19h às 22h - Projeção mapeada na fachada do Museu de Arte
Contemporânea de Mato Grosso do Sul contendo obras selecionadas do acervo
do museu.
Local: Rua Antônio Maria Coelho, 6000. Parque das Nações Indígenas

FEIRA DOS SABERES - MÚSICA
19h30 - Show com Rodrigo Nogueira
Local: Esplanada Ferroviária
Av. Calógeras, 3143. Centro

AUDIOVISUAL
19h30 - UrbanCine
Sinopse: Exibição de filmes
Local: Concha Acústica Helena Meirelles
Rua Antônio Maria Coelho, 5655 - Parque das Nações Indígenas

MÚSICA
19h30 - Palco Mestre Galvão - Cerimônia Oficial de Abertura
Local: Esplanada Ferroviária
Av. Calógeras, 3143. Centro

ARTES CÊNICAS - CIRCO
20h - Trapézio de voos – Cia Anjos Voadores (SP) - Classificação: Livre
Sinopse: Entrelaçado de lirismo e muitas cores, o espetáculo é realizado no
trapézio de voos em uma altura de 14 metros, que permite a visibilidade de todo
o público. Além dos trapezistas que executam com máxima excelência suas
acrobacias aéreas, há ainda outros números que compõem o espetáculo.
Ficha técnica: Direção Willams Aris // Elenco: Ivo Junior, Claudio Costa, Herico
Siqueira, Cintya Rodrigues, Giovana Cattaruzzi, Natalia Mota e Willams Aris //
Técnico de Som e Luz Alex Nogueira // Produção Geral: Rosaine Braga.
Local: Esplanada Ferroviária
Rua Calógeras, 3143. Centro

MÚSICA
21h - Palco Mestre Galvão - Show com Renatto Jackson (MS)
Local: Esplanada Ferroviária
Av. Calógeras, 3143. Centro

MÚSICA
22h30 - Palco Mestre Galvão - Show com Atitude 67 (SP)
Local: Esplanada Ferroviária
Av. Calógeras, 3143. Centro

28 DE NOVEMBRO (DOMINGO)

CULTURA DE RUA
Loucos Pela Cidade
Sinopse: Na Cultura de rua, o graffiti se destaca como as artes plásticas das ruas.
Ele está incorporado de tal forma na vida urbana que já faz parte da identidade
das cidades. Embora autoral, o graffiti é arte intrinsecamente democrática, o
desenho fica exposto a toda população sem distinção ou restrição. Nesse
sentido, o graffiti humaniza e transforma o espaço urbano. Embeleza ao mesmo
tempo em que defronta a cidade e suas contradições, obrigando-a a contemplar
suas alegrias e misérias. Projeta imagens dialéticas. Põem na parede vários
lados da organização social. E em cada mensagem, a busca pelo direito à
cidade. Os artistas urbanos que tomam Campão com muito amor são: Rafamon
(RJ), Amarelo (MS-SP), João Ravnos (MS), Curumex (MS), Tita Vilalba (MS),
San Martinez (MS), Hero (MS) e Mareco MRCO (MS).
Local: Rua 26 de Agosto e imediações. Centro

ARTES VISUAIS
Live Paint com Gramaloka e Hyper (MG)
Sinopse: Um collab entre os artistas visuais Gramaloka e Hyper fará com que
Campão não só presencie a construção de um graffiti em lateral de prédio no
centro da cidade, mas também, e de forma crítica, a experiência de ver surgir
uma obra que evidencia as etnografias e os povos originários locais esquecidos
pela sociedade.
Local: 14 de Julho. Centro

COMEMORAÇÃO MARCO – 30 ANOS
Sinopse: Em celebração aos 30 anos do Museu de Arte Contemporânea de
Mato Grosso do Sul, painéis de obras de arte especialmente selecionadas de seu
acervo, contendo linguagens distintas, ficam expostas ao ar livre no Parque das
Nações Indígenas para fruir e contextualizar.
Horário: livre.
Local: Rua Antônio Maria Coelho, 6000. Parque das Nações Indígenas

ENCONTRO SABERES DA CAPOEIRA
8h às 12h - OFICINA 5 - “Instrumentação e Musicalização na Capoeira”
Oficineiro: Mestre Tapioca - Cristino da Silva de Oliveira (Grupo Camará
Capoeira José)
Sinopse: Na roda de capoeira é a música que determina o jogo, assim, a oficina
irá envolver os participantes no contexto da prática capoeira, apresentando seus
instrumentos, toques, cantos, ladainhas que norteiam o gingado e os golpes.
Local: Memorial Educativo - FCMS Inscrições: https://www.even3.com.br/oficinacapoeira/
Memorial da Cultura e Cidadania - Av. Fernando Correa da Costa, 559

ARTES VISUAIS
9h às 22h - Exposição imersiva DIVERSOS na Galeria América Cardinal
Sinopse: Uma exposição imersiva e coletiva com os artistas visuais Júlio Cabral
(MS), Jeanne Karla (MS), Jonir (MS), Márcia Albuquerque (MS), Dudu Azevedo
(MS), Erika Pedraza (MS), Gaphomett (MS), Gabriel (MS), Rebeca Rodrigues
(MS), Maria Chiang (MS), Auá Mendes (SP) e VJ Suave (SP) que irá conduzir o
público a um espaço digital onde irão vivenciar experiências multissensoriais.
Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo
Rua 26 de Agosto, 453 - Centro

FOTOGRAFIA
14h às 18h - Câmera Viajante com Tiago Pedro (PE)
Sinopse: A fotografia analógica, seus usos e costumes de ontem e hoje. Desde a
teoria ao processo final da fotografia utilizando uma máquina fotográfica de
madeira com 100 anos de idade.
Local: Memorial Educativo – FCMS - Museu da Imagem e do Som
Memorial da Cultura e Cidadania - Av. Fernando Correa da Costa, 559

FEIRA DOS SABERES
14h às 22h - Feira de Artesanato de referência cultural sul-mato-grossense,
Leitura, Arte Indígena, Arte Afro, Design e Moda.
Sinopse: Apresentará a produção material e imaterial do Estado, com ênfase no
protagonismo dos povos indígenas e afro-brasileiro evidenciado através do
artesanato, gastronomia, ervas medicinais e da cultura rica
e diversa das comunidades do Mato Grosso do Sul.
Com apresentações musicais diárias e a realização de palestras sobre
sustentabilidade, artesanato, design e
moda, além de rodas de conversas com foco em DIVERSIDADE cultural e
saberes tradicionais.
Local: Esplanada Ferroviária
Rua Calógeras, 3143. Centro

FEIRA DOS SABERES
14h às 22h
EXPOSIÇÃO RAIZ DA TRAMA - LUCIANA TEIXEIRA (MS)
Sinopse: A exposição traz o olhar da arquiteta e designer Luciana Teixeira sobre
a ancestralidade sul-mato-grossense. Ao unir com extrema sensibilidade a
tradição e a modernidade; é um mergulho na base identitária afro-descente ou
quilombola, indígena e pantaneira, três etnias que, juntas, formam a base da
identidade cultural sul-mato-grossense. A exposição foi contemplada no Fundo
Municipal de Incentivo à Cultura (FMIC), de 2020, e apresenta ao público várias
peças criadas a partir do contato de Luciana Teixeira com artistas da comunidade
Quilombolas de Furnas de Dionísio, indígenas da etnia guató e profissionais de
selaria pantaneira.
Local: Esplanada Ferroviária
Rua Calógeras, 3143. Centro

FEIRA DOS SABERES
14h30 às 22h - Espaço Mãos que Criam: Demonstração ao vivo do fazer
artesanal
Local: Esplanada Ferroviária
Rua Calógeras, 3143. Centro

FEIRA DOS SABERES
ARTESANATO-OFICINAS
14H30 ás 17h30
Oficina: Entalhe em Madeira - 10 vagas
Instrutor: Artesão Elpídio de Freitas
Proposta: Repassar a técnica de talhar a madeira com uso de formão, goiva e lixa
para obter uma escultura ou objetos decorativos ou utilitários. De uma forma
geral, ensinará a escolher madeiras macias, quais ferramentas e como devem
ser bem afiadas, rígidas e com boa pegada, equipamentos de proteção,
desenhar do entalhe, como entalhar de forma segura
e o acabamento.
Inscrições pelo link: https://www.even3.com.br/oficinaartesanatopatrimonio/
Local: Plataforma Cultural
Rua Calógeras, 3143. Centro

ENCONTRO SABERES DA CAPOEIRA
15h às 19h - OFICINA 6 - “Vivência com Mestre Guerreiro”
Oficineiro: Mário Alves dos Santos - Mestre Guerreiro (Associação de
Capoeira Baiana)
Sinopse: Por meio de movimentos, a oficina de Capoeira irá proporcionar a
vivência do Mestre, como o mestre mais antigo do Estado, reconhecido pelo
IPHAN como "patrimônio vivo”, bem como a história e fundamentos dessa arte
que mistura esporte, cultura popular, dança e música, além de promover um olhar
sobre a resistência e cultura negra africana e brasileira.
Local: Memorial Educativo - FCMS Inscrições: https://www.even3.com.br/oficinacapoeira/
Memorial da Cultura e Cidadania - Av. Fernando Correa da Costa, 559

CULTURA DE RUA
Loucos Pela Cidade - Sound System
15h - Baile de rua com Vamo Apelá Sistema de Som (MS) e Rockers Sound
System (MS)
Local: Rua 14 de julho. Centro

FEIRA DOS SABERES
16h às 22h - Feira de Artesanato, Leitura, Arte Indigena, Arte Afro, Design e
Moda
Sinopse: Apresentará a produção material e imaterial do protagonismo do povo
indígena e afro-brasileiro presentes no estado, contendo a exposição de 3 feiras
(Afro, Indígena e Literatura), evidenciando o artesanato, gastronomia, ervas
medicinais e a cultura rica e diversa dessas comunidades.
Local: Esplanada Ferroviária
Rua Calógeras, 3143. Centro

FEIRA DOS SABERES
17h - Moda e Design - Exibição de Teaser com Roda de Conversa
Tema: LGBTQIA+ com Anderson Bosh
Sobre: Anderson Bosh é um experiente artista que completa esse ano 32 anos de
carreira. Formado em artes visuais pela UFMS com complementação em direção
teatral na UFRJ e CAL e pós graduação em Cinema pela Cambury, o artista
transita entre as linguagens da Literatura, da Moda, do Circo, da Dança, Das
Artes Visuais, do Teatro, do Cinema e da Performance. Atua ainda como DJ
DragQueen na cena noturna. Dono de um extenso currículo o artista, homem
intersexo, ativista e militante das questões de arte e gênero mantem desde 2018
a Casa de Criações Anderson Bosh em Campo Grande; espaço destinado à
análise, experimentações, desenvolvimento técnico e de criações de moda, artes
visuais, figurinos, cenários, adereços, literatura, maquiagem e perucaria, além de
ser espaço de investigação, ensaios e aprimoramentos do seu coletivo de artes
cênicas o Grupo UBU. A Casa de Criações Anderson Bosh atende artistas e
coletivos de MS, GO e SP.
Local: Esplanada Ferroviária
Rua Calógeras, 3143. Centro

FEIRA DOS SABERES
18h - Palestra Design sustentável com diferença competitiva para seu
negócio com Sérgio de Matos
Sinopse: Um dos maiores designers brasileiros irá dialogar com os artesãos
sul-mato-grossenses na intenção
de apresentar uma visão sustentável sobre o design de produtos artesanais,
considerando a necessidade da
manutenção e abertura de novos mercados para a produção artesanal.
Baseado em sua larga experiência com o artesanato brasileiro, o artista discutirá
a questão do processo criativo em relação ao produto artístico feito à mão,
considerando as possibilidades de inovação e produção sustentável voltada às
novas exigências do mercado.
Local: Esplanada Ferroviária
Rua Calógeras, 3143. Centro

CULTURA DE RUA
18h - Palco Tráfico de Informações
Sinopse: A cultura de rua é aberta, pública, de todos para todos. É a cultura da
ocupação dos espaços, da apropriação da cidade. É também a cultura do
respeito e, acima de tudo, da resistência. Tráfico de Informações é o palco
destinado a levar ao público do Campão Cultural o melhor da produção artística
e ações socioculturais da cultura de rua de Mato Grosso do Sul. Nesta data
curtam as apresentações de slam, breaking, audiovisual, performances e shows
de rap com Serena MC (Campo Grande), Da Front (Ponta Porã), Voz do Gueto
(Campo Grande), Renan Gates (Campo Grande) e Falcão (Campo Grande)
Local: Praça do Rádio
Avenida Afonso Pena. Centro

CULTURA DE RUA
18h - Instalação Loop Efêmero com Rafael Mareco (MS)
Sinopse: videomapping que chama o público a discutir os mais diversos assuntos
no campo audiovisual, política e meio ambiente.
Local: Praça do Rádio
Avenida Afonso Pena. Centro

FEIRA DOS SABERES
ARTESANATO-OFICINAS
18h30 às 21h30
Oficina: Entalhe em Madeira - 10 vagas
Instrutor: Artesão Elpídio de Freitas
Proposta: Repassar a técnica de talhar a madeira com uso de formão, goiva e lixa
para obter uma escultura ou objetos decorativos ou utilitários.
De uma forma geral, ensinará a escolher madeiras macias, quais ferramentas e
como devem ser bem afiadas, rígidas e com boa pegada, equipamentos de
proteção, desenhar do entalhe, como entalhar de forma segura e o acabamento.
Inscrições pelo link: https://www.even3.com.br/oficinaartesanatopatrimonio/
Local: Esplanada Ferroviária
Rua Calógeras, 3143. Centro

ARTES CÊNICAS - TEATRO
18h30 – Monstro e Cia – Cia Talagadá (SP) - Classificação: Livre
Sinopse: Monstro e cia conta a história de um menino hostilizado pelas outras
crianças por sua aparência diferenciada. Um dia decide fugir e encontra abrigo
em uma casa velha, excêntrica e assombrada, onde acaba se identificando com
os moradores, figuras peculiares, as quais lhe ajudam a redescobrir sua
autoconfiança e a redefinir a conotação pejorativa da palavra “Monstro”. Trata-se
de um espetáculo infanto-juvenil inspirado nos tradicionais personagens das
histórias de terror, porém, assumem uma releitura contemporânea fundamentada
em algumas problemáticas da sociedade contemporânea, que permeiam tanto o
universo das crianças quanto dos adultos, abordando por meio do teatro de
bonecos temas como preconceito, discriminação e bullying de um modo poético
e lúdico, comovendo e divertindo público de todas as idades.
Ficha técnica: Direção e Dramaturgia: Valner Cintra // Atores Manipuladores: Danilo Lopes, João
Bozzi, Luan Freitas e Valner Cintra // Trilha Sonora Original: Luis Giovelli // Cenografia e Iluminação:
Valner Cintra // Confecção de bonecos, cenografia e adereços: Cia. Talagadá // Operador de som e
luz: Du Nascimento // Designer Gráfico: Valner Cintra // Produção: João Bozzi

Local: Concha Acústica Helena Meirelles
Rua Antônio Maria coelho, 5655 - Parque das Nações Indígenas

CULTURA LGBTQIA+
19h - Corrida das Drag Pocket
Sinopse: O evento contará com três dias de encontro de batalhas de dublagem
com seis drag queens da cidade e apenas uma levará o grande prêmio em
dinheiro e o título de Campão Superstar! A Corrida das drag Pocket, além das
batalhas, contará também com atrações locais e nacionais com artistas de
grande relevância no meio LGBTQIA+.
Finalistas
No terceiro e último dia teremos a grande final, com nossas três drags finalistas.
A vencedora, que ganhará o título de Campão Superstar, também será escolhida
pelo público. Teremos o show individual das finalistas e a Batalha de Dublagem.
Das atrações, teremos show com Halley Star, vencedora da Corrida das Drag 6
e um DJ set performático com Amanita Muscaria, Pantanal superstar regente,
vencedora da Corrida das Drag 7. Teremos um show também com a grande
Leona Vingativa, direto do Pará para abrilhantar nossos palcos.
Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo
Rua 26 de Agosto, 453. Centro

ARTES CÊNICAS - DANÇA
19h - Klausstrofóbico - Cia Singulus (MS)
Classificação: 12 anos
Sinopse: Embebido dos pensamentos e estudos do teórico Klauss Vianna,
Klausstrofóbico busca questionar a importância da relação do corpo com o
tempo; o tempo interno de cada sujeito, assim como em sua técnica que leva seu
nome de Klauss. O experimento cênico busca um olhar mais sensível ao corpo
se apropriando de suas limitações - físicas, expressivas, emocionais e
psicológicas – todo corpo pode ser um corpo dançante, corpos estes cerceados
pelos isolamentos, instigando a reflexão sobre a ausência corporal, ou seja, o
distanciamento do próprio corpo, a falta de contato e atenção corporal, distorção
da autoimagem e receio do próprio movimento.

Ficha Técnica: texto, roteiro, direção, produção, concepção de cenários: Thiago Viégas // Bailarinos:
Thiago Viégas, Laísa Zucareli, Anderson Peres e Cristiele Rodrigues // Edição de trilha sonora:
Thiago Viégas // Coreógrafos: Thiago Viégas e Juliano Pedrozo // Concepção de Iluminação: Juliano
Pedrozo // Concepção de Figurino: Thiago Viégas // Costureiras: Jessica Martinez, Claudia Ester //
Assessoria de imprensa: Dika Comunicações

Local: Memorial da Cultura e da Cidadania Apolônio de Carvalho
Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559 - Centro

FEIRA DOS SABERES - MÚSICA
19h30 - Show com Grupo Roda de Chamamé (MS)
Local: Esplanada Ferroviária
Av. Calógeras, 3143. Centro

AUDIOVISUAL
19h30 - UrbanCine
Sinopse: Exibição de filmes
Local: Concha Acústica Helena Meirelles
Rua Antônio Maria coelho, 5655 - Parque das Nações Indígenas

ARTES CÊNICAS - TEATRO
20h – Automákina – Universo deslizante – De Pernas pro Ar (RS)
CLassificação: Livre
Sinopse: Automákina – Universo Deslizante trata de uma questão pertinente a
todos os homens de todos os tempos: “ a arte da sobrevivência”. Com uma
linguagem que mescla simbolismo do teatro de bonecos com seus personagens
autômatos fazendo uma metáfora com a existência humana, o virtuosismo das
técnicas circenses e a poética do teatro de rua.
Ficha técnica: Direção: Jackson Zambelli // Autores: Luciano Wieser e Jackson Zambelli / Atuação:
Luciano Wieser // Bonecos, cenografia e instrumentos musicais: Luciano Wieser // Figurinos e
maquiagem: Raquel Durigon // Musica original: Jackson Zambelli, Claudio Veiga e Sergio Olivé //
Técnico de som: Tayhú Wieser // Produção e realização: Grupo de Teatro De Pernas Pro Ar

Local: Esplanada Ferroviária
Rua Calógeras, 3143 - Centro

MÚSICA
21h - Palco Mestre Galvão - Show com Grupo ACABA (MS)
Local: Esplanada Ferroviária
Av. Calógeras, 3143. Centro

MÚSICA
22h30 - Palco Mestre Galvão - Show com Renato Teixeira (SP )
Local: Esplanada Ferroviária
Av. Calógeras, 3143. Centro

29 DE NOVEMBRO (SEGUNDA-FEIRA)

CULTURA DE RUA

Sinopse: Na Cultura de rua, o graffiti se destaca como as artes plásticas das ruas.
Ele está incorporado de tal forma na vida urbana que já faz parte da identidade
das cidades. Embora autoral, o graffiti é arte intrinsecamente democrática, o
desenho fica exposto a toda população sem distinção ou restrição. Nesse
sentido, o graffiti humaniza e transforma o espaço urbano. Embeleza ao mesmo
tempo em que defronta a cidade e suas contradições, obrigando-a a contemplar
suas alegrias e misérias. Projeta imagens dialéticas. Põe na parede vários lados
da organização social. E em cada mensagem, a busca pelo direito à cidade. Os
artistas urbanos que tomam Campão com muito amor são: Rafamon (RJ),
Amarelo (MS-SP), João Ravnos (MS), Curumex (MS), Tita Vilalba (MS), San
Martinez (MS), Hero (MS) e Mareco MRCO (MS).
Local: Rua 26 de Agosto e imediações. Centro

ARTES VISUAIS

Live Paint com Gramaloka e Hyper (MG)
Sinopse: Um collab entre os artistas visuais Gramaloka e Hyper fará com que
Campão não só presencie a construção de um graffiti em lateral de prédio no
centro da cidade, mas também, e de forma crítica, a experiência de ver surgir
uma obra que evidencia as etnografias e os povos originários locais esquecidos
pela sociedade.
Local: 14 de Julho. Centro

COMEMORAÇÃO MARCO – 30 ANOS

Sinopse: Em celebração aos 30 anos do Museu de Arte Contemporânea de
Mato Grosso do Sul, painéis de obras de arte especialmente selecionadas de seu
acervo, contendo linguagens distintas, ficam expostas ao ar livre no Parque das
Nações Indígenas para fruir e contextualizar.
Horário: livre.
Local: Rua Antônio Maria Coelho, 6000 – Parque das Nações Indígenas

PATRIMÔNIO CULTURAL

7h às 17h - Ações de Educação Patrimonial
Sinopse: Atividades de ensino e aprendizado sobre os processos culturais e os
bens culturais tombados e registrados em Mato Grosso do Sul e, a partir de suas
manifestações, despertar nos alunos o interesse e sentimento de pertencimento
cultural.
Local: Escolas de Educação Básica de Campo Grande

ARTE EDUCAÇÃO

7h às 17h - Ações de Arte Educação
Sinopse: Permitir, através de atividades de Arte Educação a serem
desenvolvidas nas escolas com o Catálogo de Obras do Museu de Arte
Contemporânea, que os alunos desenvolvam aspectos como sensibilidade,
percepção, expressividade, o pertencimento, o reconhecimento, a consciência de
si, do outro e das diversas culturas que os rodeiam.
Local: Escolas de Educação Básica de Campo Grande

ARTES VISUAIS

9h às 22h - Exposição imersiva DIVERSOS na Galeria América Cardinal
Sinopse: Uma exposição imersiva e coletiva com os artistas visuais Júlio Cabral
(MS), Jeanne Karla (MS), Jonir (MS), Márcia Albuquerque (MS), Dudu Azevedo
(MS), Erika Pedraza (MS), Gaphomett (MS), Gabriel (MS), Rebeca Rodrigues
(MS), Maria Chiang (MS), Auá Mendes (SP) e VJ Suave (SP) que irá conduzir o
público a um espaço digital onde irão vivenciar experiências multissensoriais.
Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo
Rua 26 de Agosto, 453. Centro

1 FEIRA DA MÚSICA DE CAMPÃO - PROGRAMAÇÃO ONLINE

10h - Vinicius Soares – Estratégias para Lançamento Digital
Local: Plataforma Meet com convite enviado aos participantes inscritos

GASTRONOMIA

16h às 20h - Gastronomia sul-mato-grossense com Beto Morais
Sinopse: Nas oficinas “Sabores do Cerrado” serão apresentadas pelo chef 3
receitas (bebida, prato salgado e prato doce) com ingredientes das maiores e
mais representativas regiões do estado, tendo objetivo de estimular a cultura dos
principais pratos típicos de cada região.
Local: Cozinha show no Shopping Campo Grande (Clube Gourmet do Shopping
Campo Grande)

ARTES CÊNICAS – TEATRO

19h - Pobre diabo louco e seu discurso para moscas - Grupo Palco (MS)
Classificação: 12 anos
Sinopse: Praculá Makob, um indigente que anda perdido pelo país com o sonho
de chegar ao Distrito Federal e falar com o Presidente da República. Assim se
desenrola o enredo de Pobre diabo louco e seu discurso para moscas de
Espedito di Montebranco. A maioria o considera um louco, ou um doente mental
e não percebem que esse é o verdadeiro cidadão, que critica e apresenta
possíveis soluções para um Brasil sofredor.
Ficha técnica: Texto, direção, cenografia, sonoplastia e atuação: Espedito Di
Montebranco // Operação de Sonoplastia: Claudeir Dilly
Local: Associação de Moradores do Bairro São Caetano
Rua Teobaldo Kaffer, 510 - Bairro São Caetano

30 DE NOVEMBRO (TERÇA-FEIRA)

CULTURA DE RUA

Sinopse: Na Cultura de rua, o graffiti se destaca como as artes plásticas das
ruas. Ele está incorporado de tal forma na vida urbana que já faz parte da
identidade das cidades. Embora autoral, o graffiti é arte intrinsecamente
democrática, o desenho fica exposto a toda população sem distinção ou
restrição. Nesse sentido, o graffiti humaniza e transforma o espaço urbano.
Embeleza ao mesmo tempo em que defronta a cidade e suas contradições,
obrigando-a a contemplar suas alegrias e misérias. Projeta imagens dialéticas.
Põe na parede vários lados da organização social. E em cada mensagem, a
busca pelo direito à cidade. Os artistas urbanos que tomam Campão com muito
amor são: Rafamon (RJ), Amarelo (MS-SP), João Ravnos (MS), Curumex (MS),
Tita Vilalba (MS), San Martinez (MS), Hero (MS) e Mareco MRCO (MS).
Local: Rua 26 de Agosto e imediações. Centro

ARTES VISUAIS

Live Paint com Gramaloka e Hyper (MG)
Sinopse: Um collab entre os artistas visuais Gramaloka e Hyper fará com que
Campão não só presencie a construção de um graffiti em lateral de prédio no
centro da cidade, mas também, e de forma crítica, a experiência de ver surgir
uma obra que evidencia as etnografias e os povos originários locais esquecidos
pela sociedade.
Local: 14 de Julho. Centro

COMEMORAÇÃO MARCO – 30 ANOS

Sinopse: Em celebração aos 30 anos do Museu de Arte Contemporânea de
Mato Grosso do Sul, painéis de obras de arte especialmente selecionadas de seu
acervo, contendo linguagens distintas, ficam expostas ao ar livre no Parque das
Nações Indígenas para fruir e contextualizar.
Horário: livre.
Local: Rua Antônio Maria Coelho, 6000 – Parque das Nações Indígenas

PATRIMÔNIO CULTURAL

7h às 17h - Ações de Educação Patrimonial
Sinopse: Atividades de ensino e aprendizado sobre os processos culturais e os
bens culturais tombados e registrados em Mato Grosso do Sul e, a partir de suas
manifestações, despertar nos alunos o interesse e sentimento de pertencimento
cultural.
Local: Escolas de Educação Básica de Campo Grande

ARTE EDUCAÇÃO

7h às 17h - Ações de Arte Educação
Sinopse: Permitir, através de atividades de Arte Educação a serem
desenvolvidas nas escolas com o Catálogo de Obras do Museu de Arte
Contemporânea, que os alunos desenvolvam aspectos como sensibilidade,
percepção, expressividade, o pertencimento, o reconhecimento, a consciência de
si, do outro e das diversas culturas que os rodeiam.
Local: Escolas de Educação Básica de Campo Grande

ARTES VISUAIS

8h às 17h - Workshop Mural Arte Show com Paty Ladys e Erika Pedraza
(MS)
Nas ações, crianças e adolescentes das comunidades farão interações e práticas
com os ministrantes e juntos executarão um mural que terá como técnicas
processos variados usados na arte urbana e ficará como acervo artístico da
comunidade local.
Local: Associação de Moradores do Bairro Santa Emília

ARTES VISUAIS

9h às 22h - Exposição imersiva DIVERSOS na Galeria América Cardinal
Sinopse: Uma exposição imersiva e coletiva com os artistas visuais Júlio Cabral
(MS), Jeanne Karla (MS), Jonir (MS), Márcia Albuquerque (MS), Dudu Azevedo
(MS), Erika Pedraza (MS), Gaphomett (MS), Gabriel (MS), Rebeca Rodrigues
(MS), Maria Chiang (MS), Auá Mendes (SP) e VJ Suave (SP) que irá conduzir o
público a um espaço digital onde irão vivenciar experiências multissensoriais.
Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo
Rua 26 de Agosto, 453. Centro

MÚSICA

10h - Palestra Show com Dagata (MS) – “A História da Música Regional do
Mato Grosso do Sul: artistas e identidades”

CIRCUITO DE ORALIDADES

14h - Contação de Histórias com Kely Guavira (MS)
Sinopse: Contação de histórias para o público infanto-juvenil. Kelly vai encantar e
levar todos ao lindo,no encantador mágico mundo da imaginação, com seus
contos e cantos infantis. Graduada em Comunicação Social, Kely trabalha
também como atriz e diretora.
Local: CECAMP- Av. Fernando Corrêa da Costa, 569 - Centro, Campo Grande MS

CULTURA DE RUA

14h às 17h - Oficina Criativa de Passinho com Os Fabullosos (RJ) - Aula 1
Sinopse: Gosta de funk carioca e de passinho foda? Vem aprender essa dança e
sentir na pele que a arte de rua não tem fronteiras. Será possível construir
pequenas células coreográficas com passos de base, propondo a
potencialização da criatividade dos participantes junto aos ministrantes. O
Passinho é uma linguagem de movimentos e gestos que acrescentou virtuosismo
estético e técnico ao funk com influências do frevo, samba, e outras linguagens
de danças urbanas.
Inscrições no link: https://forms.gle/E65pd6bhr8SAToWQ8
Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo
Rua 26 de Agosto, 453. Centro

FOTOGRAFIA

14h às 18h - Câmera Viajante com Tiago Pedro (PE)
Sinopse: A fotografia analógica, seus usos e costumes de ontem e hoje. Desde a
teoria ao processo final da fotografia utilizando uma máquina fotográfica de
madeira com 100 anos de idade.
Local: Memorial Educativo – FCMS - Museu da Imagem e do Som
Memorial da Cultura e Cidadania - Av. Fernando Correia da Costa, 559

ARTES CÊNICAS - DANÇA

15h - DezConstrução - Urbe (MS)
Classificação: Livre
Sinopse: O Grupo de Dança Urbe foi criado em 2011, com apoio da Oficina de
Dança de Corumbá. A explicação sobre sua criação e existência é bem sucinta:
URBE é uma palavra do Latim que significa “cidade”, “aglomeração humana”,
então, com o propósito de reunir jovens cheios de talento para a arte do
movimento, nascia o mais novo grupo de dança da cidade de Corumbá.
Ficha técnica: Direção geral: Edelton Mendes Amorim // Direção Artística: Edelton
Mendes Amorim, Jose Gilberto Rozisca e Wellington Júlio // Produção Executiva:
José Gilberto Rozisca // Coreógrafos: Edelton Mendes Amorim, Wellington Júlio
// Elenco: Alexandre Larocca Nascimento, Ana Carolina de Arruda Nabor,
Cristian Pedro dos Santos Gomes, Diana Tatiana Marcondis Garcia, Erick
Guilherme Victório de Moraes, Euller Fleitas Bastos, Evellen Silva Costa, Rafaela
Vitória Moreira Miranda, Juan Fabrício Rondon Franco, Julia Victória Miranda
Costa, Junior da Silva Adelaido, Kelven Alex Lopes de Jesus, Maria Eduarda dos
Santos, Nathan Douglas do Nascimento Faria, Patrícia Ximenez Ribeiro,
Vallessa Rocha Matins Araújo.

GASTRONOMIA

16h às 20h - Gastronomia sul-mato-grossense com Edu Rejala
Sinopse: Nas oficinas “Sabores do Cerrado” serão apresentadas pelo chef 3
receitas (bebida, prato salgado e prato doce) com ingredientes das maiores e
mais representativas regiões do estado, tendo objetivo de estimular a cultura dos
principais pratos típicos de cada região.
Local: Cozinha show no Shopping Campo Grande (Clube Gourmet do Shopping
Campo Grande)

CIRCUITO DE ORALIDADES

17h - Contação de Histórias com Jusley Monteiro de Sousa (MS)
Classificação: Livre
Sinopse: contação de histórias para o público infanto-juvenil. Jusley é contadora
de história, Cantora e Pedagoga. Acadêmica do Curso de Letras na UFMS.
Estudante do curso de Formação Continuada Inicial/FIC-Agente Cultural pelo
IFMS. Desenvolve desde 2010 pesquisas relacionadas à contação de história e
a literatura infantil.
Local: Associação de Moradores do Santa Emília
Rua: Avenida General Alberto Mendonça c/ Rua Iconha

ARTES CÊNICAS - DANÇA

18h – Chapa Quente - Cia Urbana de Dança (RJ)
Classificação: Livre
Sinopse: Energética e acrobática, a peça coreográfica é pura adrenalina, um
exercício de velocidade que mistura house dance contemporâneo e street dance,
explorando a vitalidade dos oito dançarinos da Companhia. Teve excelente
repercussão no Festival Suresnes Cités Danse, na França, e no Peak
Performances, em Nova Jersey, em 2011, onde dividiu o palco com Bill T. Jones
e Wayne McGregor, Chapa Quente foi muito bem recebida pela crítica,
conseguindo destaque nos jornais The New York Times, Financial Times e New
York Observer.
Ficha técnica: Direção e Dancing Designer : Sonia Destri Lie //Dançarinos: Tiago
Sousa, Andre Feijão, Jessica Nascimento, Johnny Britto, Miguel Fernandez,
Rafael Balbino, Julio Rocha // Musica : Rodrigo Marçal // Luz: Renato Machado //
criação: Dominique Palambau // Operador de luz e som: Ton Bernardes
Local: Associação de Moradores do Santa Emília
Rua: Avenida General Alberto Mendonça c/ Rua Iconha

AUDIOVISUAL

18h40 - UrbanCine
Sinopse: Exibição de filmes
Local: Associação de Moradores do Santa Emília
Rua General Alberto Mendonça Lima c/ Rua Iconha

ARTES CÊNICAS – CIRCO

20h - Bebê a Bordo - Flor e Espinho (MS)
Classificação: Livre
Sinopse: "Bebê a Bordo conta a história de um palhaço andarilho que, num dia
qualquer, encontra perdido em meio ao lixo um carrinho de bebê. Ao perceber
que carrinho havia uma criança, o palhaço não sabe se segue seu caminho ou
fica para cuidá-la. O que segue a partir daí é uma sensível história onde os
códigos de cuidado como dar mamadeira e trocar fraldas se transformam numa
divertida aventura. Neste espetáculo, com roteiro e direção de João Lima,
qualquer coincidência é mera semelhança com o real.
Ficha técnica: Direção: João Lima // Atuação: Anderson Lima
Local: Associação de Moradores do Santa Emília
Rua General Alberto Mendonça Lima c/ Rua Iconha

MÚSICA

21h - Show com a Banda Treew (MS)
Local: Associação de Moradores do Santa Emília
Rua General Alberto Mendonça Lima c/ Rua Iconha

01 DEZEMBRO (QUARTA-FEIRA)

CULTURA DE RUA
Loucos Pela Cidade
Sinopse: Na Cultura de rua, o graffiti se destaca como as artes plásticas das ruas.
Ele está incorporado de tal forma na vida urbana que já faz parte da identidade
das cidades. Embora autoral, o graffiti é arte intrinsecamente democrática, o
desenho fica exposto a toda população sem distinção ou restrição. Nesse
sentido, o graffiti humaniza e transforma o espaço urbano. Embeleza ao mesmo
tempo em que defronta a cidade e suas contradições, obrigando-a a contemplar
suas alegrias e misérias. Projeta imagens dialéticas. Põe na parede vários lados
da organização social. E em cada mensagem, a busca pelo direito à cidade. Os
artistas urbanos que tomam Campão com muito amor são: Rafamon (RJ),
Amarelo (MS-SP), João Ravnos (MS), Curumex (MS), Tita Vilalba (MS), San
Martinez (MS), Hero (MS) e Mareco MARCO (MS).
Local: Rua 26 de Agosto e imediações. Centro

ARTES VISUAIS
Live Paint com Gramaloka e Hyper (MG)
Sinopse: Um collab entre os artistas visuais Gramaloka e Hyper fará com que
Campão não só presencie a construção de um graffiti em lateral de prédio no
centro da cidade, mas também, e de forma crítica, a experiência de ver surgir
uma obra que evidencia as etnografias e os povos originários locais esquecidos
pela sociedade.
Local: 14 de Julho. Centro

COMEMORAÇÃO MARCO – 30 ANOS
Sinopse: Em celebração aos 30 anos do Museu de Arte Contemporânea de
Mato Grosso do Sul, painéis de obras de arte especialmente selecionadas de seu
acervo, contendo linguagens distintas, ficam expostas ao ar livre no Parque das
Nações Indígenas para fruir e contextualizar.
Horário: livre.
Local: Rua Antônio Maria Coelho, 6000 – Parque das Nações Indígenas

PATRIMÔNIO CULTURAL
7h às 17h - Ações de Educação Patrimonial
Sinopse: Atividades de ensino e aprendizado sobre os processos culturais e os
bens culturais tombados e registrados em Mato Grosso do Sul e, a partir de suas
manifestações, despertar nos alunos o interesse e sentimento de pertencimento
cultural.
Local: Escolas de Educação Básica de Campo Grande

ARTE EDUCAÇÃO
7h às 17h - Ações de Arte Educação
Sinopse: Permitir, através de atividades de Arte Educação a serem
desenvolvidas nas escolas com o Catálogo de Obras do Museu de Arte
Contemporânea, que os alunos desenvolvam aspectos como sensibilidade,
percepção, expressividade, o pertencimento, o reconhecimento, a consciência de
si, do outro e das diversas culturas que os rodeiam.
Local: Escolas de Educação Básica de Campo Grande

ARTES VISUAIS
8h às 11h - Workshop Mural Arte Show com Leonardo Mareco e Pedro
Vasciaveo (MS).
Nas ações, crianças e adolescentes das comunidades farão interações e práticas
com os ministrantes e juntos executarão um mural que terá como técnicas
processos variados usados na arte urbana e será acervo artístico da
comunidade.
Local: Escola Estadual Padre João Greiner
Rua Macunaíma, 199. Conjunto Residencial Estrela do Sul

CIDADANIA
9h - Ação 1 - Roda de conversa - Juventude e Etnicidades
Sinopse: Roda de conversa para troca de ideias, pensamentos sobre as
questões de juventude, identidade, cidadania, cultura e patrimônio, contribuindo
para a produção de um olhar e análise crítica e criativa, além de estabelecer o
planejamento para a ação 2, do MURALISMO.
Local: Memorial Educativo - FCMS
Memorial da Cultura e Cidadania - Av. Fernando Correa da Costa, 559

ARTES VISUAIS
9h às 22h - Exposição imersiva DIVERSOS na Galeria América Cardinal
Sinopse: Uma exposição imersiva e coletiva com os artistas visuais Júlio Cabral
(MS), Jeanne Karla (MS), Jonir (MS), Márcia Albuquerque (MS), Dudu Azevedo
(MS), Erika Pedraza (MS), Gaphomett (MS), Gabriel (MS), Rebeca Rodrigues
(MS), Maria Chiang (MS), Auá Mendes (SP) e VJ Suave (SP) que irá conduzir o
público a um espaço digital onde irão vivenciar experiências multissensoriais.
Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo
Rua 26 de Agosto, 453. Centro

1 FEIRA DA MÚSICA DE CAMPÃO - PROGRAMAÇÃO ONLINE
10h - Vinicius Soares – Estratégias para Lançamento Digital
Local: Plataforma Meet com convite enviado para os participantes inscritos
10h Palestra Show com Marcos Assunção - " A Viola Caipira
Sul-Mato-Grossense para o Mundo”

ARTES VISUAIS
13h às 16h - Workshop Mural Arte Show com Erika Pedraza (MS).
Nas ações, crianças e adolescentes das comunidades farão interações e práticas
com os ministrantes e juntos executarão um mural que terá como técnicas
processos variados usados na arte urbana e será acervo artístico da
comunidade.
Local: Escola Municipal de Educação Infantil O Bom Pastor
R. Hamlet s/n - Conjunto Estrela do Sul

1 FEIRA DA MÚSICA DE CAMPÃO
13h30- Abertura da feira e stands
14h - Paulo André (PE) – Palestra de abertura “Integrando a Cena Através da
Música”
15h30 - Letz Spindola (MS/SP) – De Campo Grande à São Paulo: A Construção
e o Gerenciamento de Carreiras
16h30 - Anderson Foca (RN) – Palestra “A construção da Cena Independente no
RN”
18h - Painel de discussões – Fortalecendo o Mercado da Música Local
Local: Esplanada Ferroviária
Av. Calógeras, 3143. Centro

CULTURA DE RUA
14h às 17h - Oficina Criativa de Passinho com Os Fabullosos (RJ) - Aula 2
Sinopse: Gosta de funk carioca e de passinho foda? Vem aprender essa dança e
sentir na pele que a arte de rua não tem fronteiras. Será possível construir
pequenas células coreográficas com passos de base, propondo a
potencialização da criatividade dos participantes junto aos ministrantes. O
Passinho é uma linguagem de movimentos e gestos que acrescentou virtuosismo
estético e técnico ao funk com influências do frevo, samba, e outras linguagens
de danças urbanas.
Inscrições no link: https://forms.gle/E65pd6bhr8SAToWQ8
Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo
Rua 26 de Agosto, 453. Centro

FOTOGRAFIA
14h às 18h - Câmera Viajante com Tiago Pedro (PE)
Sinopse: A fotografia analógica, seus usos e costumes de ontem e hoje. Desde a
teoria ao processo final da fotografia utilizando uma máquina fotográfica de
madeira com 100 anos de idade.
Local: Memorial Educativo – FCMS - Museu da Imagem e do Som
Memorial da Cultura e Cidadania - Av. Fernando Correa da Costa, 559

GASTRONOMIA
16h - Gastronomia sul-mato-grossense com Adriano Gomes
Sinopse: Nas oficinas “Sabores do Cerrado” serão apresentadas pelo chef 3
receitas (bebida, prato salgado e prato doce) com ingredientes das maiores e
mais representativas regiões do estado, tendo objetivo de estimular a cultura dos
principais pratos típicos de cada região.
Local: Cozinha show no Shopping Campo Grande (Clube Gourmet do Shopping
Campo Grande)

CIRCUITO DE ORALIDADES
17h - Contação de histórias com Salim Haqzan (MS)
Classificação: Livre
Sinopse: contação de histórias para o público infanto-juvenil. Salim é
corumbaense, contador de histórias, ator e diretor de teatro no GETT- Grupo de
Experimentos e Truques Teatrais. Formado em Letras pela UFMS, técnico em
Educação na Prefeitura de Corumbá. Foi premiado como melhor ator da 2ª
Mostra Regional de Teatro de Mato Grosso do Sul.
Local: Praça do Estrela do Sul
Rua Madame Butterfly, 282. Conjunto Residencial Estrela do Sul

ARTES CÊNICAS - DANÇA
18h – Chapa Quente - Cia Urbana de Dança (RJ)
Classificação: Livre
Sinopse: Energética e acrobática, a peça coreográfica é pura adrenalina, um
exercício de velocidade que mistura house dance contemporâneo e street dance,
explorando a vitalidade dos oito dançarinos da Companhia. Teve excelente
repercussão no Festival Suresnes Cités Danse, na França, e no Peak
Performances, em Nova Jersey, em 2011, onde dividiu o palco com Bill T. Jones
e Wayne McGregor, Chapa Quente foi muito bem recebida pela crítica,
conseguindo destaque nos jornais The New York Times, Financial Times e New
York Observer.
Ficha técnica: Direção e Dancing Designer : Sonia Destri Lie //Dançarinos: Tiago Sousa, Andre Feijão,
Jessica Nascimento, Johnny Britto, Miguel Fernandez, Rafael Balbino, Julio Rocha // Musica : Rodrigo
Marçal // Luz: Renato Machado // criação: Dominique Palambau // Operador de luz e som: Ton
Bernardes

Local: Praça do Estrela do Sul

Rua Madame Butterfly, 282. Conjunto Residencial Estrela do Sul

MÚSICA
18h30 - Palestra Show com Chico Simão (MS) - “Ritmos da Fronteira”

AUDIOVISUAL
18h40 - UrbanCine
Sinopse: exibição de filmes
Local: Praça do Estrela do Sul
Rua Madame Butterfly, 282. Conjunto Residencial Estrela do Sul

ARTES CÊNICAS - TEATRO
20h - A Fabulosa História do Guri-Árvore - Grupo Fulano di Tal (MS)
Classificação: Livre
Sinopse: Livremente inspirado na obra de Manoel de Barros a peça conta a
história dos irmãos Abílio e Palmiro iniciam uma viagem por uma terra estranha.
Fuçando nos objetos espalhados pelo quintal, eles encontram uma Geringonça
Desreguladora de Memórias, que dá início a contação dessa fabulosa história.
Através do lúdico e por meio do teatro de animação (objetos, bonecos e
sombras), pantomima e da palhaçaria, são contadas histórias do nosso quintal
utilizando também o Fazedor de Imaginanças.
Ficha técnica: Dramaturgia: Edner Gustavo e Manolo Schittcowisck // Direção Geral, Produção e
sonoplastia: Marcelo Leite // Direção de Arte (Figurinos, Cenário e Iluminação) e atuação: Douglas
Moreira e Edner Gustavo // Maquiagem: Douglas Moreira // Música Original: Ewerton Goulart //
Fotografia e Filmagem: Vaca Azul

Local: Associação de Moradores do Estrela do Sul
Rua Monte das Oliveiras, 113 - Conj. Res. Estrela do Sul

MÚSICA
1ª FEIRA DA MÚSICA DE CAMPÃ0
19h30 - Palco Zé Pretin - Show com Vozmecê (MS)
Local: Esplanada Ferroviária
Av. Calógeras, 3143. Centro
20h10 - Rockers Sound System (MS)
Local: Esplanada Ferroviária
Av. Calógeras, 3143. Centro
20h40 - Palco Zé Pretim - Show com Dona Zefinha (CE)
Local: Esplanada Ferroviária
Av. Calógeras, 3143. Centro

MÚSICA
21h - Show com Sócios Band (MS)
Local: Praça do Estrela do Sul
Rua Madame Butterfly, 282. Conjunto Residencial Estrela do Sul

MÚSICA
22h - Show com Kelly Lopes (MS)
Local: Laricas Cultural
Rua Antônio Maria Coelho, 1663

02 DE DEZEMBRO (QUINTA-FEIRA)

CULTURA DE RUA
Loucos Pela Cidade
Sinopse: Na Cultura de rua, o graffiti se destaca como as artes plásticas das ruas.
Ele está incorporado de tal forma na vida urbana que já faz parte da identidade
das cidades. Embora autoral, o graffiti é arte intrinsecamente democrática, o
desenho fica exposto a toda população sem distinção ou restrição. Nesse
sentido, o graffiti humaniza e transforma o espaço urbano. Embeleza ao mesmo
tempo em que defronta a cidade e suas contradições, obrigando-a a contemplar
suas alegrias e misérias. Projeta imagens dialéticas. Põem na parede vários
lados da organização social. E em cada mensagem, a busca pelo direito à
cidade. Os artistas urbanos que tomam Campão com muito amor são: Rafamon
(RJ), Amarelo (MS-SP), João Ravnos (MS), Curumex (MS), Tita Vilalba (MS),
San Martinez (MS), Hero (MS) e Mareco MRCO (MS).
Local: Rua 26 de Agosto e imediações. Centro

ARTES VISUAIS
Live Paint com Gramaloka e Hyper (MG)
Sinopse: Um collab entre os artistas visuais Gramaloka e Hyper fará com que
Campão não só presencie a construção de um graffiti em lateral de prédio no
centro da cidade, mas também, e de forma crítica, a experiência de ver surgir
uma obra que evidencia as etnografias e os povos originários locais esquecidos
pela sociedade.
Local: 14 de Julho. Centro

COMEMORAÇÃO MARCO – 30 ANOS

Sinopse: Em celebração aos 30 anos do Museu de Arte Contemporânea de
Mato Grosso do Sul, painéis de obras de arte especialmente selecionadas de seu
acervo, contendo linguagens distintas, ficam expostas ao ar livre no Parque das
Nações Indígenas para fruir e contextualizar.
Horário: livre.
Local: Rua Antônio Maria Coelho, 6000. Parque das Nações Indígenas

PATRIMÔNIO CULTURAL
7h às 17h - Ações de Educação Patrimonial
Sinopse: Atividades de ensino e aprendizado sobre os processos culturais e os
bens culturais tombados e registrados em Mato Grosso do Sul e, a partir de suas
manifestações, despertar nos alunos o interesse e sentimento de pertencimento
cultural.
Local: Escolas de Educação Básica de Campo Grande

ARTE EDUCAÇÃO
7h às 17h - Ações de Arte Educação
Sinopse: Permitir, através de atividades de Arte Educação a serem
desenvolvidas nas escolas com o Catálogo de Obras do Museu de Arte
Contemporânea, que os alunos desenvolvam aspectos como sensibilidade,
percepção, expressividade, o pertencimento, o reconhecimento, a consciência de
si, do outro e das diversas culturas que os rodeiam.
Local: Escolas de Educação Básica de Campo Grande

ARTES VISUAIS
8h às 11h30 - Workshop Mural Arte Show com Paty Ladys (MS).
Nas ações, crianças e adolescentes das comunidades farão interações e práticas
com os ministrantes e juntos executarão um mural que terá como técnicas
processos variados usados na arte urbana e será acervo artístico da
comunidade.
Local: Escola Municipal de Educação Infantil Cordeirinhos de Jesus
Rua Armando Holanda, 246. Conjunto José Abrão

CIDADANIA
9h - Ação 2 - Muralismo - Juventude, Cidade e Patrimônio - Tapume do
Aquário Pantanal / Parque das Nações
Sinopse: A proposta é por meio do planejamento elaborado na ação 1 valer-se da
técnica do muralismo como expressão comunicativa, exposição de pensamentos
e visão de mundo, em torno do eixo temático.
Local: Aquário Pantanal/ Parque das Nações
Avenida Afonso Pena. Centro

ARTES VISUAIS

9h às 22h - Exposição imersiva DIVERSOS na Galeria América Cardinal
Sinopse: Uma exposição imersiva e coletiva com os artistas visuais Júlio Cabral
(MS), Jeanne Karla (MS), Jonir (MS), Márcia Albuquerque (MS), Dudu Azevedo
(MS), Erika Pedraza (MS), Gaphomett (MS), Gabriel (MS), Rebeca Rodrigues
(MS), Maria Chiang (MS), Auá Mendes (SP) e VJ Suave (SP) que irá conduzir o
público a um espaço digital onde irão vivenciar experiências multissensoriais.
Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo
Rua 26 de Agosto, 453. Centro

1 FEIRA DA MÚSICA DE CAMPÃO - PROGRAMAÇÃO ONLINE
10h- Dani Ribas (SP) – Frentes de Trabalho para Autogestão de carreiras
musicais
Local: Plataforma Meet com convite enviado para os participantes inscritos

ARTES VISUAIS
13h às 16h30 - Workshop Mural Arte Show com Pedro Vasciaveo e
Leonardo Mareco (MS).
Nas ações, crianças e adolescentes das comunidades farão interações e práticas
com os ministrantes e juntos executarão um mural que terá como técnicas
processos variados usados na arte urbana e será acervo artístico da
comunidade.
Local: Escola Estadual Sebastião Santana de Oliveira
R. Armando Holanda, 318. Conjunto José Abrão

MÚSICA
13h - Palestra Show com Samuca Brasil (MS) – Bateria Expressiva MS

1 FEIRA DA MÚSICA DE CAMPÃ0
13h30 - Abertura da feira e stands
14h - Vinicius Soares (RJ) – Estratégias para Lançamento Digital
15h30 - Sérgio Narciso (Graxa Pura SP) – Diálogo Sobre Distribuição Digital de
Músicas (StreAmar)
16h30 - Vinil Moraes (MS/SP) – As Novas Tecnologias Aplicadas ao Direito
Autoral; O que são NFT´s ? Suas Inovações e Formas de Uso!
18h- RodTex (MS) – A Influência Paraguaia na Música de Mato Grosso do Sul
Local: Esplanada Ferroviária
Av. Calógeras, 3143. Centro

CULTURA DE RUA

14h às 17h - Oficina Criativa de Passinho com Os Fabullosos (RJ) - Aula 3
Sinopse: Gosta de funk carioca e de passinho foda? Vem aprender essa dança e
sentir na pele que a arte de rua não tem fronteiras. Será possível construir
pequenas células coreográficas com passos de base, propondo a
potencialização da criatividade dos participantes junto aos ministrantes. O
Passinho é uma linguagem de movimentos e gestos que acrescentou virtuosismo
estético e técnico ao funk com influências do frevo, samba, e outras linguagens
de danças urbanas.
Inscrições no link: https://forms.gle/E65pd6bhr8SAToWQ8
Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo
Rua 26 de Agosto, 453. Centro

ARTES CÊNICAS - TEATRO
15h - Com a Palavra, o Poeta! - Emmanuel Marinho (MS)
Classificação: Livre
Sinopse: “Com a palavra, o poeta!”. Emmanuel é um encantador de histórias:
cantando sua terra, canta as cidades que nos habitam, personagens, cores,
desenhando a identidade cultural de um lugar. Com diferentes arquiteturas,
brinca com as palavras, sons e melodias; valorizando suas raízes culturais,
alcança uma dimensão universal com a sua arte; com momentos de puro lirismo,
encantamentos e humor sutil, revela um artista que canta sua terra com um olhar
a favor do mundo. “COM A PALAVRA, O POETA!” é um espetáculo interativo,
que dialoga, dá voz ao público e encanta todas as idades. Um espetáculo que
pode ser apresentado em qualquer espaço, uma aula de poesia, com música,
teatro e boas histórias.
Ficha Técnica: Concepção, direção e interpretação: Emmanuel Marinho //
Assistente em Campo Grande: Conceição Leite // Iluminação: Adriana Ortiz //
Figurino: Cello Lima
Local: Escola Estadual Sebastião Santana de Oliveira
R. Armando Holanda, 318. Conjunto José Abrão

CULTURA DE RUA
17h - Campeonato Melhor Manobra Audiovisual
Sinopse: Evento de Premiação PISTA DE SKATE PARQUE DAS NAÇÕES
Local: Pista de Skate do Parque das Nações Indígenas

CIRCUITO DE ORALIDADES
17h - Contação de histórias com Gleycielle Nonato (MS)
Sinopse: contação de histórias para o público infanto-juvenil. Gleycielle é de
Coxim, indígena da etnia Guató, contadora de histórias, ativista social e cultural,
escritora, radialista, apresentadora, produtora cultural e atriz. Acadêmica de
Letras e Literatura na UFMS. Autora dos livros Índia do Rio, Vila Pequena:
causos, contos e lorotas.
Local: Praça do José Abrão
Rua Arnaldo Horta, 79. Conjunto José Abrão

ARTES CÊNICAS - DANÇA
18h – Chapa Quente - Cia Urbana de Dança (RJ)
Classificação: Livre
Sinopse: Energética e acrobática, a peça coreográfica é pura adrenalina, um
exercício de velocidade que mistura house dance contemporâneo e street dance,
explorando a vitalidade dos oito dançarinos da Companhia. Teve excelente
repercussão no Festival Suresnes Cités Danse, na França, e no Peak
Performances, em Nova Jersey, em 2011, onde dividiu o palco com Bill T. Jones
e Wayne McGregor, Chapa Quente foi muito bem recebida pela crítica,
conseguindo destaque nos jornais The New York Times, Financial Times e New
York Observer.
Ficha técnica: Direção e Dancing Designer : Sonia Destri Lie //Dançarinos: Tiago Sousa, Andre Feijão,
Jessica Nascimento, Johnny Britto, Miguel Fernandez, Rafael Balbino, Julio Rocha // Musica : Rodrigo
Marçal // Luz: Renato Machado // criação: Dominique Palambau // Operador de luz e som: Ton
Bernardes

Local: Praça do José Abrão
Rua Arnaldo Horta, 79. Conjunto José Abrão

AUDIOVISUAL
18h40 - UrbanCine
Sinopse: Exibição de filmes
Local: Praça do José Abrão
Rua Arnaldo Horta, 79. Conjunto José Abrão

1 FEIRA DA MÚSICA DE CAMPÃ0
19h30 - Palco Mestre Galvão - Show com SoulRa (MS)
Local: Esplanada Ferroviária
Av. Calógeras, 3143. Centro

ARTES CÊNICAS – CIRCO
20h - Quem matou o morto? Cia Theastai (MS)
Classificação indicativa: 12 anos
Sinopse: Quem matou o Morto? é uma comédia que se passa em um restaurante
onde é servido o último banquete em celebração e homenagem a um general que
foi morto envenenado. A trama caminha no sentido de levar o público a tentar
desvendar quem, dos três personagens matou o morto, e os mistérios que
rondam a trama envolta em amor e traição, dinheiro e poder. Neste universo,
transitam o garçom pastelão, a viúva, “una pobre y rica mujer”, e o maître fascista.
Ficha técnica: Direção e dramaturgia: Breno Moroni // Iluminação: Junior De
Oliveira // Sonoplastia e produção: Antonio Júnior // Figurino e coreografia: Társila
Bonelli // Elenco: João Rocha, Michel Stevan e Társila Bonelli
Local: Praça do José Abrão
Rua Arnaldo Horta, 79. Conjunto José Abrão

1 FEIRA DA MÚSICA DE CAMPÃ0
20h10 - DJ TGB (MS)
Local: Esplanada Ferroviária
Av. Calógeras, 3143. Centro
20h40 - Mestre Galvão - Show com Djonga (MG)
Local: Esplanada Ferroviária
Av. Calógeras, 3143. Centro

MÚSICA
21h - Show com Maringá Borgert
Local: Praça do José Abrão
Rua Arnaldo Horta, 79. Conjunto José Abrão

1 FEIRA DA MÚSICA DE CAMPÃ0
22h - Show com Veloster (MS)
Local: Laricas Cultural
Rua Antônio Maria Coelho, 1663

03 DE DEZEMBRO (SEXTA-FEIRA)

CULTURA DE RUA
Loucos Pela Cidade
Sinopse: Na Cultura de rua, o graffiti se destaca como as artes plásticas das ruas.
Ele está incorporado de tal forma na vida urbana que já faz parte da identidade
das cidades. Embora autoral, o graffiti é arte intrinsecamente democrática, o
desenho fica exposto a toda população sem distinção ou restrição. Nesse
sentido, o graffiti humaniza e transforma o espaço urbano. Embeleza ao mesmo
tempo em que defronta a cidade e suas contradições, obrigando-a a contemplar
suas alegrias e misérias. Projeta imagens dialéticas. Põe na parede vários lados
da organização social. E em cada mensagem, a busca pelo direito à cidade. Os
artistas urbanos que tomam Campão com muito amor são: Rafamon (RJ),
Amarelo (MS-SP), João Ravnos (MS), Curumex (MS), Tita Vilalba (MS), San
Martinez (MS), Hero (MS) e Mareco MRCO (MS).
Local: Rua 26 de Agosto e imediações. Centro

ARTES VISUAIS
Live Paint com Gramaloka e Hyper (MG)
Sinopse: Um collab entre os artistas visuais Gramaloka e Hyper fará com que
Campão não só presencie a construção de um graffiti em lateral de prédio no
centro da cidade, mas também, e de forma crítica, a experiência de ver surgir
uma obra que evidencia as etnografias e os povos originários locais esquecidos
pela sociedade.
Local: 14 de Julho. Centro

COMEMORAÇÃO MARCO – 30 ANOS
Sinopse: Em celebração aos 30 anos do Museu de Arte Contemporânea de
Mato Grosso do Sul, painéis de obras de arte especialmente selecionadas de seu
acervo, contendo linguagens distintas, ficam expostas ao ar livre no Parque das
Nações Indígenas para fruir e contextualizar.
Horário: livre.
Local: Rua Antônio Maria Coelho, 6000 – Parque das Nações Indígenas

PATRIMÔNIO CULTURAL
7h às 17h - Ações de Educação Patrimonial
Sinopse: Atividades de ensino e aprendizado sobre os processos culturais e os
bens culturais tombados e registrados em Mato Grosso do Sul e, a partir de suas
manifestações, despertar nos alunos o interesse e sentimento de pertencimento
cultural.
Local: Escolas de Educação Básica de Campo Grande

ARTE EDUCAÇÃO
7h às 17h - Ações de Arte Educação
Sinopse: Permitir, através de atividades de Arte Educação a serem
desenvolvidas nas escolas com o Catálogo de Obras do Museu de Arte
Contemporânea, que os alunos desenvolvam aspectos como sensibilidade,
percepção, expressividade, o pertencimento, o reconhecimento, a consciência de
si, do outro e das diversas culturas que os rodeiam.
Local: Escolas de Educação Básica de Campo Grande

CIDADANIA
9h - Ação 2 - Muralismo - Juventude, Cidade e Patrimônio - Tapume do
Aquário Pantanal / Parque das Nações
Sinopse: A proposta é por meio do planejamento elaborado na ação 1 valer-se da
técnica do muralismo como expressão comunicativa, exposição de pensamentos
e visão de mundo, em torno do eixo temático.
Local: Aquário Pantanal/ Parque das Nações
Avenida Afonso Pena. Centro

ARTES CÊNICAS – TEATRO - WORKSHOP - Parte 1
9h às 12h - Vivência Cenomusical com Dona Zefinha (CE)
Sinopse: O Grupo Dona Zefinha compartilha exercícios musicais e jogos cênicos
visando estimular a espontaneidade e a criatividade dos participantes. A vivência
é um disparador inventivo que utiliza recursos diversos como trabalhos corporais
e vocais, dinâmicas coletivas, interativas e individuais, improvisação, brinquedos
cantados e dançados. O intercâmbio é adequado para pessoas dispostas a sair
do círculo comum e descobrir novidades, experimentar de forma humorada,
lúdica e musical a liberdade e o valor de suas ideias diminuindo a inibição,
desenvolvendo habilidades comunicativas e de expressividade.
Inscrições: https://forms.gle/GNZ51TunxQTiVppr9
Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo
Rua 26 de Agosto, 453. Centro

ARTES CÊNICAS – DANÇA - WORKSHOP
10h às 11h30 - Dança Urbana pra geral - técnica de montagem coreográfica
com Cia Urbana de Dança (RJ)
Sinopse: A Companhia Urbana de Dança e seus dançarinos que vieram das
periferias do Rio de Janeiro e que cresceram e viveram as danças sociais e a
dança de rua nas festas , nos bailes , na vida . Dessa dança eles entendem.
Dançar o urbano , é isso que eles fazem de melhor. Na verdade, dançar é o que
eles fazem de melhor !!!!!
Inscrições: https://forms.gle/SbcM4M4ogLCjCXAb8
Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo
Rua 26 de Agosto, 453. Centro

ARTES VISUAIS
9h às 22h - Exposição imersiva DIVERSOS na Galeria América Cardinal
Sinopse: Uma exposição imersiva e coletiva com os artistas visuais Júlio Cabral
(MS), Jeanne Karla (MS), Jonir (MS), Márcia Albuquerque (MS), Dudu Azevedo
(MS), Erika Pedraza (MS), Gaphomett (MS), Gabriel (MS), Rebeca Rodrigues
(MS), Maria Chiang (MS), Auá Mendes (SP) e VJ Suave (SP) que irá conduzir o
público a um espaço digital onde irão vivenciar experiências multissensoriais.
Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo
Rua 26 de Agosto, 453. Centro

1 FEIRA DA MÚSICA DE CAMPÃO - PROGRAMAÇÃO ONLINE
10h- Dani Ribas (SP) – Identidade, público e Nicho numa Carreira Musical

AUDIOVISUAL
10h - Concurso Diversidade em Movimento
Sinopse: Live anunciando os vencedores do concurso
Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo
Rua 26 de Agosto, 453. Centro

1 FEIRA DA MÚSICA DE CAMPÃ0
13h30 - Abertura da feira e stands
14h - Barral Lima (MG) – Workshop de direção artística para carreiras musicais
16h - Tony Aiex (SP) – Comunicação e imprensa para artistas em um mundo cada vez
mais digital
17h - André Lima ( SP) – Palestra “Compondo uma Canção: Técnicas e Caminhos
Criativos”
18h30 - Aline Krupkoski (SP) – Como desenvolver a estética visual do seu projeto
musical em 5 passos
Local: Esplanada Ferroviária
Av. Calógeras, 3143. Centro

CULTURA DE RUA
14h às 17h - Oficina Criativa de Passinho com Os Fabullosos (RJ) - Aula 4
Sinopse: Gosta de funk carioca e de passinho foda? Vem aprender essa dança e sentir
na pele que a arte de rua não tem fronteiras. Será possível construir pequenas células
coreográficas com passos de base, propondo a potencialização da criatividade dos
participantes junto aos ministrantes. O Passinho é uma linguagem de movimentos e
gestos que acrescentou virtuosismo estético e técnico ao funk com influências do frevo,
samba, e outras linguagens de danças urbanas.
Inscrições no link: https://forms.gle/E65pd6bhr8SAToWQ8
Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo
Rua 26 de Agosto, 453. Centro

CULTURA DE RUA
Loucos Pela Cidade - Breaking
16h - Intervenção coletiva com breaking no centro da cidade
Local: 14 de Julho

ARTES CÊNICAS – CIRCO
16h30 – Tradicional Pocket Show - Circo Le Chapeau (MS)
Classificação: Livre
Sinopse: Uma viagem aos circos itinerantes, também conhecidos popularmente como
“Circos tradicionais”, brasileiros da década de 80 até hoje em dia, em que são
apresentados os melhores e mais premiados artistas do mundo, mesmo que isso seja
apenas mais um truque de publicidade! Além de mostrar a correria do artista que
desempenha várias outras funções dentro do “circo”, que antes de começar o
espetáculo vende pipoca e durante o espetáculo brilha no centro do picadeiro. Entre
um número e outro, entre trocas atrapalhadas de figurinos e trabalho dos “barreiras”
para deixar tudo pronto para o show.
Ficha técnica: Direção: Circo Le Chapeau // Concepção: Junior De Oliveira // Elenco: João Rocha,
Junior De Oliveira e Tarsila Bonelli // Operador de som/elenco: Antonio Junior // Fotografia: Vaca Azul
// Produção executiva: Sucata Cultural

Local: Calçadão da Barão
Rua Barão do Rio Branco, 1329

ARTES CÊNICAS - TEATRO
16h30 – Chafurdo – Dona Zefinha (CE)
Classificação: Livre
Sinopse: Três irmãos se reúnem para realizar uma apresentação musical
improvisada com a maioria dos instrumentos feitos de materiais alternativos. Ao
longo do espetáculo vão descobrindo, junto do público, diversas formas de
composição musical. O irmão mais velho tenta a todo o momento reger e
organizar a apresentação, façanha que se torna difícil uma vez que o irmão mais
novo sempre se desconcentra atrapalhando os números e deixando o irmão do
meio entre a obrigação e a brincadeira. Chafurdo, que significa caos, descontrole,
algazarra e festa é o que proporciona os musicômicos Orlângelo Leal, ngelo
Márcio e Paulo Orlando, provocando o público com música excêntrica e outras
surpresas.
Ficha técnica: Roteiro e Direção: Orlângelo Leal // Elenco: Orlângelo Leal, Paulo Orlando, ngelo
Márcio // Figurinos e Adereços: Joélia Braga

Local: Associação de Moradores de Furnas do Dionísio
Comunidade Quilombola Furnas do Dionísio

ARTES VISUAIS
18h às 22h - Suaveciclo
Sinopse: Mapping nas fachadas do Armazém Cultural, Hotel Gaspar, Morada dos
Baís com a coletiva dos artistas visuais Júlio Cabral (MS), Jeanne Karla (MS),
Jonir (MS), Márcia Albuquerque (MS), Dudu Azevedo (MS), Erika Pedraza (MS),
Gaphomett (MS), Gabriel (MS), Rebeca Rodrigues (MS), Maria Chiang (MS), Auá
Mendes (SP) e VJ Suave (SP)
Local: Centro da Cidade

ARTES CÊNICAS – CIRCO
18h30 – Eu sei o que você está pensando - Rick Thibau (MS)
Classificação: Livre
Sinopse: Um encontro interativo, divertido e impactante com Rick Thibau,
especialista na arte da Leitura de Pensamentos e do Controle Mental. O
espetáculo é um convite para que o público experimente a emoção e o mistério
dos fenômenos de transmissão de pensamentos que Rick vem apresentando em
programas como “Encontro com Fátima Bernardes”, “Programa Silvio Santos”,
“Ratinho” e “The Noite com Danilo Gentili”, entre outros. As assombrosas
façanhas de tirar o fôlego são construídas com a participação ativa da plateia.
Ficha técnica: Texto: Rick Thibau e Larissa Câmara // Direção: Larissa Câmara // Apresentação: Rick
Thibau // Contra Regra, Assistente de Palco: Dênis Subtil // Técnico de Operação Audiovisual (Luz, Som,
Vídeos): Edu Fanaia // Cenografia/Light Design: Welder, Ivan e Rick Thibau // Video Design Palco:
Wellington e Rick Thibau // Design Gráfico Promo: Roberth Guilherme // Trilha: Fred Oliveira // Fotos: Fábio
Nunes // Realização: SDR Produções

Local: Concha Acústica Helena Meirelles
Rua Antônio Maria Coelho, 5655 - Parque das Nações Indígenas

ARTES CÊNICAS - DANÇA
18h30 – Na pista - Cia Urbana de Dança (RJ)
Sinopse: Com bom-humor e leveza, Na Pista marca o retorno da companhia às
suas raízes no subúrbio carioca. Ritmos e sequências coreográficas que fizeram
parte da vida dos jovens dançarinos inspiraram este novo trabalho. Técnicas e
estilos são incorporados pelos dançarinos e postos em cena, com uma estética
própria. O título também faz alusão à gíria da periferia no sentido de liberdade,
como uma expressão sinônima a “estar na vida”.
Ficha técnica: Direção e Dancing Designer: Sonia Destri Lie // Dançarinos: Tiago
Sousa, Andre Feijão, Jessica Nascimento, Johnny Britto, Miguel Fernandez,
Rafael Balbino, Julio Rocha // Musica : Rodrigo Marçal // Luz: Renato Machado //
Operador de luz e som: Ton Bernardes
Local: Praça do Rádio
Avenida Afonso Pena. Centro

AUDIOVISUAL
19h30 - UrbanCine
Sinopse: - Exibição de filmes
Local: Parque Jacques da Luz
Rua Barreiras, s/n. Vila Moreninha III

ARTES VISUAIS
19h30 - Palestra TRANSVISUAL com a artista visual Auá Mendes (SP)
Sinopse: Artista indígena transvestigênere manauara do Amazonas que utiliza
suas obras como ferramenta de fala e política, do corpo marginalizado indígena,
travesti e preta – Segundo Auá: “No meu trabalho eu penso trazer mais a
existência dos corpos marginalizados como um elemento natural e não como
uma existência necessária, pois hoje em dia estamos sempre nessa batalha
sobre ocupar os espaços que são nossos. Eu quero que no futuro, essa
obrigação de procurar o espaço de fala não seja mais necessária, pois estaremos
nos espaços que são nossos”.
Inscrições no link: https://forms.gle/s7H3BTYFjerjH9Mb6
Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo
Rua 26 de Agosto, 453. Centro

1 FEIRA DA MÚSICA DE CAMPÃ0
19h30 - Palco Zé Pretin - Show com Érika Espíndola (MS)
Local: Esplanada Ferroviária
Av. Calógeras, 3143. Centro

CULTURA DE RUA
19h30 - Palco Tráfico de Informações
Sinopse: A cultura de rua é aberta, pública, de todos para todos. É a cultura da
ocupação dos espaços, da apropriação da cidade. É também a cultura do
respeito e, acima de tudo, da resistência. Tráfico de Informações é o palco
destinado a levar ao público do Campão Cultural o melhor da produção artística
e ações socioculturais da cultura de rua de Mato Grosso do Sul. Nesta data
curtam as apresentações de slam, breaking, audiovisual, performances e shows
de rap com Enio CRX (Corumbá), Becky Bee (Campo Grande), Geld Mob
(Campo Grande) e Rapper Amém (Campo Grande).
Local: Praça do Rádio
Avenida Afonso Pena. Centro

CULTURA DE RUA
19h30 - Instalação Loop Efêmero com Rafael Mareco (MS)
Sinopse: videomapping que chama o público a discutir os mais diversos assuntos
no campo audiovisual, política e meio ambiente.
Local: Praça do Rádio
Avenida Afonso Pena. Centro

ARTES CÊNICAS - TEATRO
20h – A mulher monstro – Sem Cia de Teatro (RN)
Classificação: 16 anos
Sinopse: A Mulher Monstro é um espetáculo que surge de opiniões nas redes
sociais, das ruas, das posturas de políticos e figuras públicas. E a partir dessas
declarações lamentáveis, polêmicas e verídicas. A partir da linguagem Drag
Queen, o ator José Neto Barbosa trata a atualidade brasileira vivendo a figura de
uma burguesa cis, falsa cristã, perseguida pela própria visão intolerante da
sociedade. O espetáculo argue acerca das violências cotidianas e provoca
gatilhos emocionais, em que a realidade é tão sarcástica ou cruel como a ficção
apresentada.
Ficha técnica: Direção, dramaturgia, atuação, cenografia e figurino: José Neto Barbosa // Iluminação,
sonoplastia e coordenação de palco: Sergio Gurgel Filho // Fotografia e registros audiovisuais: Mylena
Sousa // Concepção de maquiagem e sonoplastia: Diógenes Luiz

Local: Teatro Elite Mace
Rua 26 de agosto, 63 - Centro

1 FEIRA DA MÚSICA DE CAMPÃ0
20h10 - DJ Keertana (MS)
Local: Esplanada Ferroviária
Av. Calógeras, 3143. Centro
20h40 - Palco Zé Pretin - Show com Bixiga70 (SP)
Local: Esplanada Ferroviária
Av. Calógeras, 3143. Centro
22h - Show com Os Alquimistas (MS)
Local: Esplanada Botequim
Rua General Melo 73. Centro

04 DE DEZEMBRO (SÁBADO)

CULTURA DE RUA
Loucos Pela Cidade
Sinopse: Na Cultura de rua, o graffiti se destaca como as artes plásticas das ruas.
Ele está incorporado de tal forma na vida urbana que já faz parte da identidade
das cidades. Embora autoral, o graffiti é arte intrinsecamente democrática, o
desenho fica exposto a toda população sem distinção ou restrição. Nesse
sentido, o graffiti humaniza e transforma o espaço urbano. Embeleza ao mesmo
tempo em que defronta a cidade e suas contradições, obrigando-a a contemplar
suas alegrias e misérias. Projeta imagens dialéticas. Põe na parede vários lados
da organização social. E em cada mensagem, a busca pelo direito à cidade. Os
artistas urbanos que tomam Campão com muito amor são: Rafamon (RJ),
Amarelo (MS-SP), João Ravnos (MS), Curumex (MS), Tita Vilalba (MS), San
Martinez (MS), Hero (MS) e Mareco MRCO (MS).
Local: Rua 26 de Agosto e imediações. Centro

ARTES VISUAIS
Live Paint com Gramaloka e Hyper (MG)
Sinopse: Um collab entre os artistas visuais Gramaloka e Hyper fará com que
Campão não só presencie a construção de um graffiti em lateral de prédio no
centro da cidade, mas também, e de forma crítica, a experiência de ver surgir
uma obra que evidencia as etnografias e os povos originários locais esquecidos
pela sociedade.
Local: 14 de Julho. Centro

COMEMORAÇÃO MARCO – 30 ANOS
Sinopse: Em celebração aos 30 anos do Museu de Arte Contemporânea de MS,
painéis de obras de arte especialmente selecionadas de seu acervo, contendo
linguagens distintas, ficam expostas ao ar livre no Parque das Nações Indígenas
para fruir e contextualizar.
Local: Rua Antônio Maria Coelho, 6000. Parque das Nações Indígenas

ARTES VISUAIS
9h às 22h - Exposição imersiva DIVERSOS na Galeria América Cardinal
Sinopse: Uma exposição imersiva e coletiva com os artistas visuais Júlio Cabral
(MS), Jeanne Karla (MS), Jonir (MS), Márcia Albuquerque (MS), Dudu Azevedo
(MS), Erika Pedraza (MS), Gaphomett (MS), Gabriel (MS), Rebeca Rodrigues
(MS), Maria Chiang (MS), Auá Mendes (SP) e VJ Suave (SP) que irá conduzir o
público a um espaço digital onde irão vivenciar experiências multissensoriais.
Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo
Rua 26 de Agosto, 453. Centro

CIDADANIA
9h - Ação 2 - Muralismo - Juventude, Cidade e Patrimônio - Tapume do
Aquário Pantanal / Parque das Nações
Sinopse: A proposta é por meio do planejamento elaborado na ação 1 valer-se da
técnica do muralismo como expressão comunicativa, exposição de pensamentos
e visão de mundo, em torno do eixo temático.
Local: Aquário Pantanal/ Parque das Nações
Avenida Afonso Pena. Centro

ARTES CÊNICAS - CIRCO
10h – Chafurdo – Dona Zefinha (CE)
Classificação: Livre
Sinopse: Três irmãos se reúnem para realizar uma apresentação musical
improvisada com a maioria dos instrumentos feitos de materiais alternativos. Ao
longo do espetáculo vão descobrindo, junto do público, diversas formas de
composição musical. O irmão mais velho tenta a todo o momento reger e
organizar a apresentação, façanha que se torna difícil uma vez que o irmão mais
novo sempre se desconcentra atrapalhando os números e deixando o irmão do
meio entre a obrigação e a brincadeira. Chafurdo, que significa caos, descontrole,
algazarra e festa é o que proporciona os musicômicos Orlângelo Leal, ngelo
Márcio e Paulo Orlando, provocando o público com música excêntrica e outras
surpresas.
Ficha técnica: Roteiro e Direção: Orlângelo Leal // Elenco: Orlângelo Leal, Paulo
Orlando, ngelo Márcio // Figurinos e Adereços: Joélia Braga
Local: Calçadão da Barão
Rua Barão do Rio Branco, 1329 - Centro

AUDIOVISUAL
10h - Oficina de Cinema Mudo para crianças com Ally Collaço (SC)
Sinopse: Exibição on-line dos vídeos produzidos pelos alunos
Local: https://www.youtube.com/fundacaodeculturamsoficial

CULTURA DE RUA
10h - Loucos Pela Cidade - Passinho
Sinopse: Intervenção de rua com Os Fabullosos (RJ)
Local: 14 de Julho. Centro

1 FEIRA DA MÚSICA DE CAMPÃ0
10h - André Lima (SP) – workshop “Da Música Crua ao Arranjo Final”
Local: Museu de Imagem e Som - MIS-MS
10h - Rodada de negócios e Mentoria com palestrantes da Feira
Local: Instituto Histórico Geográfico Brasileiro - IHGB
13h30 - Abertura da feira e stands
14h - Simone Marçal (ES) – Importância das Feiras para o mercado Musical
15h30 - Laura Damasceno (MG) – Entendendo a curadoria dos festivais e
eventos de música
16h30 - Painel de discussões – Desafios da cena local para 2022

CULTURA DE RUA
14h - Palestra VIVÊNCIAS com DJ Gio Marx (MS-SP)
Sinopse: Acreditando no poder que a cultura de rua tem em promover legado, DJ
Gio Marx conta sua trajetória no hip hop, os desafios, os caminhos tomados em
um bate-papo com a galera criativa do rap local.
Inscrições no link: https://forms.gle/NBt9boZpX3JjDiGMA
Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo
Rua 26 de Agosto, 453. Centro

ARTES CÊNICAS – CIRCO - WORKSHOP - Parte 2
14h às 17h - Vivência Cenomusical - Com Dona Zefinha (CE)
Informações: O Grupo Dona Zefinha compartilha exercícios musicais e jogos
cênicos visando estimular a espontaneidade e a criatividade dos participantes. A
vivência é um disparador inventivo que utiliza recursos diversos como trabalhos
corporais e vocais, dinâmicas coletivas, interativas e individuais, improvisação,
brinquedos cantados e dançados. O intercâmbio é adequado para pessoas
dispostas a sair do círculo comum e descobrir novidades, experimentar de forma
humorada, lúdica e musical a liberdade e o valor de suas ideias diminuindo a
inibição, desenvolvendo habilidades comunicativas e de expressividade.
Inscrições: https://forms.gle/GNZ51TunxQTiVppr9
Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo
Rua 26 de Agosto, 453. Centro

AUDIOVISUAL
15h - Mostra Givago de Oliveira
Sinopse: 4 exibições de curtas-metragens com a temática MULHERES e MEIO
AMBIENTE
Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo
Rua 26 de Agosto, 453. Centro

LITERATURA
15h às 17h - Bate-Papo: Vozes em verso e teoria com Auritha Tabajara (CE)
e Profª Letícia Carolina Nascimento (PI)
Sinopse: Auritha é cearense da aldeia indígena de Ipueiras, do povo Tabajaras,
contadora de histórias, atriz e compositora. Conhecida por ser a primeira
cordelista indígena do Brasil. Autora dos livros: Magistério Indígena em versos e
poesia, Toda luta, a história e a tradição de um povo, Coração na aldeia, pés no
mundo e produziu o documentário A Mulher sem chão.
Letícia Natural da Paraíba, é pedagoga e professora do curso de Pedagogia da
Universidade Federal do Piauí, pesquisadora da área de Gênero e Educação,
autora do livro Transfeminismo. E desempenha um trabalho como ativista do
Fórum Nacional de Travestis e Transexuais Negras e Negros.
Local: Memorial Educativo - FCMS
Memorial da Cultura e Cidadania - Av. Fernando Correa da Costa, 559

LITERATURA
17h30 às 19h - Roda de contadores com Cleber Fabiano (PR), Auritha
Tabajara (CE) e Gleycielli Nonato (MS)
Sinopse: Roda de experiência sobre os processos, saberes e teorias da contação
de história, encabeçada por Cleber que é professor e Doutor em Educação,
diretor pedagógico da FATUM Educação. Escritor de livros sobre crítica da
Literatura Infantil. Ganhador do Prêmio Acervo FNLIJ (2014) na categoria teoria
literária. Membro imortal da Academia Brasileira de Contadores de Histórias.
Participou de seminários e congressos internacionais nas áreas de literatura
infantil e contação de histórias.
Local: Memorial Educativo - FCMS
Memorial da Cultura e Cidadania - Av. Fernando Correa da Costa, 559

AUDIOVISUAL
18h - Concurso Diversidade em Movimento:
Sinopse: Exibição on-line dos 20 melhores vídeos do concurso
Local: Canal do Youtube https://www.youtube.com/c/fundacaodeculturamsoficial

1 FEIRA DA MÚSICA DE CAMPÃ0
18h - Palco Zé Pretin - Show com Dovalle (MS)
Local: Esplanada Ferroviária
Av. Calógeras, 3143. Centro

CULTURA DE RUA
18h - Palco Tráfico de Informações
Sinopse: A cultura de rua é aberta, pública, de todos para todos. É a cultura da
ocupação dos espaços, da apropriação da cidade. É também a cultura do
respeito e, acima de tudo, da resistência. Tráfico de Informações é o palco
destinado a levar ao público do Campão Cultural o melhor da produção artística
e ações socioculturais da cultura de rua de Mato Grosso do Sul. Nesta data
curtam as apresentações de slam, breaking, audiovisual, performances e shows
de rap com Lili Black (Campo Grande), Vadios67 (Campo Grande) e CPS
(Campo Grande).
Local: Praça do Rádio
Avenida Afonso Pena. Centro

CULTURA DE RUA
18h - Instalação Loop Efêmero com Rafael Mareco (MS)
Sinopse: videomapping que chama o público a discutir os mais diversos assuntos
no campo audiovisual, política e meio ambiente.
Local: Praça do Rádio
Avenida Afonso Pena. Centro

ARTES VISUAIS
18h às 22h - Suaveciclo
Sinopse: Mapping nas fachadas do Armazém Cultural, Hotel Gaspar, Morada dos
Baís com a coletiva dos artistas visuais Júlio Cabral (MS), Jeanne Karla (MS),
Jonir (MS), Márcia Albuquerque (MS), Dudu Azevedo (MS), Erika Pedraza (MS),
Gaphomett (MS), Gabriel (MS), Rebeca Rodrigues (MS), Maria Chiang (MS), Auá
Mendes (SP) e VJ Suave (SP)
Local: Centro da Cidade

ARTES CÊNICAS – DANÇA
18h30 – Fica Comigo – Ateliê do Gesto (GO)
Classificação: Livre
Sinopse: “Fica Comigo” é a estória de um antigo Guardador de Memórias que
passou a vida inteira encaixotando suas lembranças nos porões de sua
imaginação. Acumulando muitas histórias na caixola, ele decide reviver
momentos especiais de sua vida. Para isso, conta com a ajuda de três bonecos
que ganham vida e juntos, mostram todas as suas emoções através de uma
inesquecível aventura em forma de dança. Muitas brincadeiras acontecem
criando um clima de encantamento, assim como lições de amizade, amor,
respeito, saudade, além de muita animação. Venha conhecer e se encantar com
essa linda estória de amizade entre o Guardador de Memórias e seus amigos.
Embarque nessa aventura junto com sua família!
Ficha técnica: Direção e Coreografia: Daniel Calvet // Concepção: João Paulo Gross e Daniel Calvet
// Colaboração coreográfica e Interpretação: Daniel Calvet, Isabel Mamede, João Paulo Gross, Thays
Natsuki // Iluminação e Projeção: Daniel Calvet // Montagem e Operação de Luz: Sérgio Galvão //
Cenário: Daniel Calvet // Figurino: Amanda Marques e Juliana Franco // Visagismo e Adereços: Pedro
Fleury // Assessoria de Imprensa: Nádia Junqueira // Assessoria de Mídias Digitais: Sílvia Patrícia //
Fotos: Lu Barcelos: Chocolate Fotografias // Design Gráfico: Daniel Calvet // Produção: Giselle
Carvalho.

Local: Concha Acústica Helena Meirelles
Rua Antônio Maria Coelho, 5655 - Parque das Nações Indígenas

1 FEIRA DA MÚSICA DE CAMPÃ0
18h40 - DJ Chico (MS)
Local: Esplanada Ferroviária
Av. Calógeras, 3143. Centro

LITERATURA
19h - Lançamento do livro “Coelhos” de Marcelo Moreira Santos (MS)
Sinopse: Marcelo é músico, fotógrafo, roteirista e escritor. Doutor em
Comunicação e Semiótica pela PUC-SP, Pós-Doutor pela Universidade do
Algarve/Portugal em Comunicação, Cultura e Artes. O livro se trata de uma ficção
fantástica, que se passa no ano de 2121 na cidade modelo de Pangea, uma nova
sociedade no almejado mundo novo, o planeta Marte.
Local: Memorial Educativo - FCMS
Memorial da Cultura e Cidadania - Av. Fernando Correa da Costa, 559

AUDIOVISUAL
19h30 - UrbanCine
Sinopse: Exibição de filmes
Local: Concha Acústica Helena Meirelles
Rua Antônio Maria Coelho, 5655 - Parque das Nações Indígenas

1 FEIRA DA MÚSICA DE CAMPÃ0
19h10 - Palco Zé Pretin - Show Potyguara Bardo (RN)
Local: Esplanada Ferroviária
Av. Calógeras, 3143. Centro

ARTES CÊNICAS – CIRCO
20h - Circo Zanni (SP)
Classificação: Livre
Sinopse: Circo Zanni é um espetáculo de variedades que reúne o que há de
melhor de artistas que integram a companhia, formada por diferentes grupos
circenses atuantes na cidade de São Paulo. O espetáculo tem uma estrutura
próxima do circo clássico ao mesmo tempo que evidencia as características
contemporâneas trazidas por seus integrantes, através de números de
acrobacia, aéreos, equilíbrio e magia, além, é claro, de palhaçaria clássica.
Ficha técnica: Concepção e direção artística: Domingos Montagner *In Memorian // Direção Artística
e musical: Marcelo Lujan // Direção técnica: Pablo Nordio // Elenco: Daniel Pedro, Erica Stoppel,
Fernando Sampaio, Isabel Mucci, Lu Menin, Luciana Lima, Maíra Campos, Marcelo Lujan e Pablo
Nordio // Artistas convidados: Fernando Paz, Filipe Bregantim, Tomás Sampaio, Leo Montagner,
Luara Bolandino e Dani Rocha-Rosa // Registro Fotográfico: Carlos Gueller, Paulo Barbuto e Georgia
Branco // Equipe Técnica: Paulo Souza, Dodô Giovanetti, Guilherme Diniz e Edi Silva

Administração Financeira: Norma Tosi Rodrigues // Produção: Márcia Nunes
Local: Esplanada Ferroviária
Av. Calógeras, 3143. Centro

MÚSICA
21h - Palco Mestre Galvão - Show com Banda Curimba (MS)
Local: Esplanada Ferroviária
Av. Calógeras, 3143. Centro

MÚSICA
22h30 - Show com Duda Beat (PE )
Local: Esplanada Ferroviária
Av. Calógeras, 3143. Centro

1 FEIRA DA MÚSICA DE CAMPÃ0
00h - Show com Pessê Ribeiro (MS)
Local: Esplanada Botequim
Rua General Melo 73. Centro

05 DE DEZEMBRO (DOMINGO)

ARTES VISUAIS
9h às 22h - Exposição imersiva DIVERSOS na Galeria América Cardinal
Sinopse: Uma exposição imersiva e coletiva com os artistas visuais Júlio Cabral
(MS), Jeanne Karla (MS), Jonir (MS), Márcia Albuquerque (MS), Dudu Azevedo
(MS), Erika Pedraza (MS), Gaphomett (MS), Gabriel (MS), Rebeca Rodrigues
(MS), Maria Chiang (MS), Auá Mendes (SP) e VJ Suave (SP) que irá conduzir o
público a um espaço digital onde irão vivenciar experiências multissensoriais.
Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo
Rua 26 de Agosto, 453. Centro

CULTURA DE RUA
10h - Campeonato Melhor Manobra Audiovisual
Sinopse: Estreia dos 20 melhores vídeos do campeonato
Local:Youtube https://www.youtube.com/c/fundacaodeculturamsoficial

ARTES CÊNICAS - CIRCO
18h30 - Iludidamente - Everton Machado (MS)
Classificação: Livre
Sinopse: “ludidaMente” é inspirado no livro “O Mundo Assombrado Pelos
Demônios”, do astrofísico Carl Sagan e trata das diferentes acepções da ilusão,
na arte e na vida. O ilusionismo se utiliza de diversas técnicas que alteram a
percepção de quem observa, e em certas doses a ilusão pode instigar e causar
experiências diferentes para cada pessoa quando o objetivo é entreter. No
ilusionismo chama-se essa catarse de ‘‘Efeito Mágico’’ que pode revelar
sensações únicas de encantamento e dúvida. Prepare-se para uma experiência
inesquecível!
Local: Praça do Portal da Lagoa
Rua Waldomiro de Oliveira Lima c/ Rua Eugênia da Costa Lima

MÚSICA - CULTURA DE RUA - Palco Mestre Galvão
16h30 - Discotecagem com DJ Magão (MS)
17h - Palco Mestre Galvão - Gio Marx convida skit - Kamau e Slim
Rimografia (MS-SP)
18h30 - Cris SNJ com part Karol Kolombiana e Dory de Oliveira (SP)
20h - Dexter (SP)
Local: Esplanada Ferroviária
Av. Calógeras, 3143. Centro

ARTES VISUAIS
Passeio de bicicleta e mapping nas fachadas do centro da cidade
Concentração às 17h30 - Saída às 18h - com o VJ Suave (SP).
Durante o percurso a bicicleta tecnológica Suaveciclo estará projetando em
grande dimensão nas fachadas dos prédios e natureza arte interativa e com
movimento, dando visibilidade ao Festival e apresentando uma vivência inédita
de mapping na nossa capital, além de estimular o uso de bicicletas estimulando
o cuidado com o meio ambiente.
Local: Praça do Rádio Clube
Av. Afonso Pena. Centro

ARTES CÊNICAS - CIRCO
18h30 – Circo sem teto da lona furada dos Bufões – Dona Zefinha (CE)
Classificação: Livre
Sinopse: O espetáculo é uma comédia musical infantil que retrata a história de
um circo mambembe nordestino tentando sobreviver no midiático mundo
contemporâneo. Os palhaços “Bufão”, “Panfeto” e “Pafim”, regem a charanga
tocando instrumentos exóticos ao vivo, fazendo gags, brincando com a plateia,
num tom despojado e teatral. Canções, palhaçadas, piruetas, mágicas, pernas de
pau e outras “cositas”... A trupe faz de tudo para que a magia e a beleza do circo
não cheguem ao fim, mesmo quando as atrações não passam de uma grande
furada!
Ficha técnica: Texto e Direção: Orlângelo Leal //Elenco: Orlângelo Leal, ngelo
Márcio, Paulo Orlando,
Joélia Braga, Samuel Furtado // Figurinos e Adereços: Joélia Braga
Local: Concha Acústica Helena Meirelles

AUDIOVISUAL
19h30 - UrbanCine
Sinopse: Exibição de filmes
Local: Concha Acústica Helena Meirelles
Rua Antônio Maria Coelho, 5655 - Parque das Nações Indígenas

ficha técnica
Governador
Reinaldo Azambuja
Diretor-Presidente da Fundação de Cultura de Mato
Grosso do Sul
Gustavo de Arruda Castelo
Secretário de Estado de Cidadania e Cultura
João César Mattogrosso

Receptivo
Alana Fontoura
Assistente de Produção
Vinicius Maffissoni
Haroldo Garay
Coordenação Dança

Secretário-adjunto de Cidadania e Cultura
Eduardo Romero

Coordenação de Produção
Julia Aissa

Coordenação Geral
Soraia Ferreira

Produção e Curadoria
kelly Queiroz

Coordenação Cultura de Rua, Audiovisual e LGBT

Assistente de Produção
Gustavo Maia
Ademar Farias

Coordenação de Produção e Curadoria
Lidiane Lima
Produtor Geral e Coordenador de Montagem
Cleiton Mota
Receptivo
Geovana Penteado
Assistente de Produção/Curadoria – Audiovisual
Girlene Silva
Camarim
Mariana Sena
Assistente de Produção – Audiovisual
André Luís Souza
Curadoria – Audiovisual
Frederico de Almeida Campos
Curadoria – Audiovisual
Rose Borges
Assistente de Produção e Receptivo – Cultura de Rua
Kauê Ferreira
Técnico de Som – Cultura de Rua
Marlon Santos
Iluminador – Cultura de Rua
Cristiano Souza

Iluminador
Sergio Galvão
Auxiliar Técnico de Luz
Rafael Flores
Coordenação Teatro e Circo
Coordenação de Produção e Curadoria
Marcio Veiga
Produção
Gyslaine Kathyuscia Barbosa Tlaes
Assistente de Produção e Receptivo
Ailson Silva Echeverria
Assistente de Produção
Allan Luiz Hassan
Marcio Luís Araújo
Tatiane Torres
Técnico de Luz
Sirlei Santos
Técnico de Som
Stepheen Abrego
Curadoria
Luciana Kreutzer

Operador de Led – Cultura de Rua
Dinovan Medeiros

Coordenação Música

Assistente de Produção – Cultura de Rua
Henrique Cestari

Coordenação de Produção e Curadoria
Vitor Maia

Produção – Corrida das Drag
Meriju Silva
Andrômeda Black
Rana Foratto
Thyssmmy Kissmy
Maíra Espíndola
Pablo Pacheco

Produtor Geral e Coordenador de Montagem
Alberto Abdallah

Coordenação Artes Visuais
Coordenação de Produção e Curadoria
Marilena Grolli
Produção
Angela Finger
Luciana Kreutzer

Produtor e Curadoria
Alexander Onça
Coordenação e Curadoria - 1ª Feira da Música de Campão
Demétrius Hernandes
Assistente de Produção e Mediadora - 1ª Feira da Música
de Campão
Karla Velasco
Assistente de Produção - 1ª Feira da Música de Campão
Cristiano Coringa

Produtor Técnico - Palco Zé Pretim e Palco Mestre Galvão
Junior Veasey
Produtor - Circuito Comunidades
Rafael Teixeira Gago
Produtora - Palco Zé Pretim – Feira dos Saberes
Mariana Rojas
Receptivo
Leandro Caminha
Filippe Martins
Apresentadores
André Tristão
Begèt de Lucena
Pam Venus
Pepa Quadrini
Meriju Silva
MC Cruel
Renan Gates
Romilda Pizani
Assessoria Especial / Cerimonial
Athayde Alves
Deise Lima
Zito Ferrari
GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO CULTURAL
Coordenação Geral
Caciano Silva Lima
LITERATURA
Melly Fatima Goes Sena – coordenação
Luciane Toledo Monteiro - educadora
Mayara Dempsey – educadora
PATRIMÔNIO CULTURAL
Douglas Alves da Silva – coordenação
Tabitha Molina – educadora
Rita Natalia Serenza Ferreira Alves - historiadora
Claudia La Picirelli de Arruda Carlana – arquiteta
Janine Fróes Ponce – arquiteta
Isabelle Xavier de Oliveira – arquiteta
EDUCATIVO
Vanessa Basso – coordenação
Taiana Hoslbach de Almeida Flores - educadora
CURADORIA LITERATURA
Ciro Ferreira
CURADORIA AFRO-BRASILEIRA
Rose Borges
CURADORIA INDÍGENA
Silvana Terena
CURADORIA EDUCATIVO
Flávia Sutelo
ASSISTENTES CULTURAIS
Raissa Filártiga Adolfo - coordenação
Bianca Ferraz de Lima
Emy Mateus Santos
Gabrielly da Silva
Mario Varanda Neto
Mateus Firmino
Mônica da Silva de Morais
PRODUÇÃO FEIRA DOS SABERES

Jonattan Galeano - coordenação
Bruna Farias
Elza Costa Nunes
GASTRONOMIA
Marcia Marinho – coordenação
Paulo Farias – assistente de produção
CIDADANIA VIVA
Elisangela Rodrigues da Costa - coordenação
Alexandre Prado Sogabe
Andreia da Mata
Anete Aparecida Gomes Brocato
Apres Gomes
Caio Mateus Teruel de Paula
Caio Vinicius Caldas
Eduardo Silverio Silva
Eliane Ferreira
Gael Terra Segantini
Jefferson Nascimento de Freitas
Kely Zerial
Luan Saraiva de Oliveira Moraes
Roberty Lourenço Morais Rufino
Thathy D´Meo
ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL DE MATO GROSSO
DO SUL
Douglas Alves da Silva – coordenação
Elisângela Castedo Maria do Nascimento
Sarita Souza dos Santos
Gabriela Magalhães
BIBLIOTECA PÚBLICA ESTADUAL ISAIAS PAIM
Eleuzina Crisanto de Lima - coordenação
Estela Mari do Santos Nascimento
Italo Gomes da Silva
Jean Carlos Rego Gama
Thalyne Barros Soares
CENTRO CULTURAL JOSÉ OCTÁVIO GUIZZO
Luciana Kreutzer - coordenadora
Maria Emília Mecchi - coordenadora projeto Educativo
Edna Duarte - Agente de atividades Culturais
Everton Bermudez - Agente de Atividades Culturais.
Luciana Zlata - Agente de atividades culturais
MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE MS - MARCO
Lúcia Monte Serrat Alves Bueno - coordenação
Andreia da Mata
Cristiane Almeida de Araújo Freire
Cristiane Almeida de Araújo Freire
Cristilaine Ferreira
Evelyn Bendô Lechuga
Fainer Valenzuela
Ivete Therezinha Dassoler
Lenise Feitosa
Maria Aparecida Damasceno
Patrícia Nogueira Aguena
Vera Lúcia Bento Mayer
MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS
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