BOLETIM ARTE
TRANSFORMA

Nº 6
16.05.22

CURSO PRESENCIAL NA CASA WAIWAI COM
INSCRIÇÕES ABERTAS

O curso Princípios Básicos de um Filme Documental irá muito além do
conhecimento técnico. Nele, será aguçado o olhar para contar histórias
verdadeiras, despertando o interesse em se aprofundar sobre um recorte da
sociedade através de uma visão mais aguçada sobre a vida.
Hoje, podemos registrar o cotidiano e o mundo ao nosso redor com celulares,
câmeras cibershots e outras tecnologias que estão ao alcance de todos. Por
que não usar essas ferramentas para criar pontes com o outro? O curso tem
como objetivo conectar o aluno à sociedade e, em algum âmbito, também
fazê-lo se reconhecer na narrativa criada. Afinal, quando escolhemos contar a
história de alguém, estamos contando a nossa própria.
Público-alvo: Jovens de 16 a 25 anos com ensino médio em andamento ou
completo; e cursando ou não ensino superior, que tenham interesse em
conhecer mais sobre produção áudio visual e a narrativa documental, assim
como as oportunidades de trabalhar nesse mercado.

saiba mais

CURSOS ON-LINE COM INSCRIÇÕES ABERTAS

Participe dos nossos cursos on-line com inscrições abertas:
- Introdução à Arte Contemporânea (módulo II - turma 02), com Jimson Vilela.
- Introdução à Arte Brasileira (módulo II - turma 03), com Theo Monteiro.
Confira todos os detalhes: fundacaostickel.org.br/cursos-vigentes-2
Conheça o Adote um Aluno: fundacaostickel.org.br/um-modelo-decontribuicao-consciente

ATIVIDADES REALIZADAS ENTRE JANEIRO E O
FINAL DE ABRIL DE 2022

Curso on-line "A Imagem Gráfica: entender o que vemos, saber o que fazemos
(turma 02)" ministrado por Carlos Perrone.

Curso on-line "Introdução à Arte Brasileira (módulo I - turma 03)" ministrado
por Theo Monteiro.

Curso on-line "Introdução à Arte Contemporânea (módulo I - turma 02)"
ministrado por Jimson Vilela.

Curso on-line "O Tripé da Arquitetura Moderna em São Paulo" ministrado por
Fernando Serapião. Essa atividade faz parte do termo de fomento n. 32/2021 CAU/SP e foi realizada em parceria com o Conselho de Arquitetura e
Urbanismo de São Paulo e a Editora Monolito.

Conclusão da turma 18 do curso de fotografia presencial "Olhares Sobre a
Cachoeirinha - módulo básico" ministrado por Lucas Cruz, iniciado em
fevereiro de 2020.

Conclusão da turma 03 do curso de fotografia presencial "Olhares Sobre a
Cachoeirinha - módulo intermediário" ministrado por Lucas Cruz.

NOVOS PARCEIROS LOCAIS
Em dezembro de 2021, conhecemos a Crescer Sempre, uma associação sem
fins lucrativos em Paraisópolis (zona sul de São Paulo) com cinco projetos
principais: uma escola regular de Educação Infantil; uma escola integral de
Ensino Médio; um projeto de reforço em Português e Matemática em
contraturno - Jovem Crescer; Cursos Profissionalizantes e Biblioteca aberta à
comunidade. Ela busca a transformação social através de educação de
qualidade e nossa parceria levará os cursos gratuitos da Fundação para o
público da instituição.

Em março de 2022, conhecemos a Escola Estadual Comendador Mario Reys
localizada em Itaquera (zona leste de São Paulo), a instituição já trabalha com
a nova grade de ensino integral promovida pelo Governo do Estado de São
Paulo - nossa parceria levará os cursos gratuitos da Fundação para os alunos
da instituição.
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