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EXPOSIÇÃO O DESENHO E A ESCOLA BRASIL:

O Espaço Fundação Stickel estreia sua nova exposição “O Desenho e a
Escola Brasil:”, em cartaz a partir de 30 de julho. A mostra joga luz na história
na Escola Brasil: (assim mesmo, com dois pontos integrados ao seu nome),
projeto vanguardista de ensino da arte no país que se propunha como:
“... um centro de experimentação artística dedicado a desenvolver a
capacidade criativa do indivíduo.” – conforme anunciava o catálogo da
iniciativa, no ano de sua criação – 1970.
Na Escola Brasil:, a prática, a troca de experiências e a vivência no ateliê se
sobrepunham às teorias acadêmicas.
De um lado, a mostra traz desenhos e pinturas de artistas ligados ao
grupo: Dudi Maia Rosa, Evandro Carlos Jardim, Fernando Stickel, Frederico
Nasser, Luiz Paulo Baravelli, Maciej Babinski, Renata Cook e Wesley Duke
Lee.

Do outro, se dedica a documentar os breves anos do projeto através de uma
série de fotografias, registros dos bastidores das aulas entre 1970 e 1974,
de autoria de Leila Ferraz e outros não identificados. Nelas, vemos os artistas,
professores e alunos em ação, apresentando a dinâmica inovadora da Escola
Brasil:.
Além do caráter artístico, a exposição tem o interesse histórico de apresentar
os signos e estímulos pertinentes à década de 1970, bem como o legado
deixado pelo projeto até os dias atuais.
Abertura: sábado, 30 de julho, das 11 às 16h
Espaço Fundação Stickel
Rua Nova Cidade 195 Vila Olímpia
Aberta ao público de forma gratuita
De quarta a sexta das 11 às 18h, sábado das 14 às 18h

CURSO DE DESENHO NO
ESPAÇO FUNDAÇÃO STICKEL

Paralelamente à exposição O Desenho e a Escola Brasil:, o Espaço Fundação
Stickel recebe o curso “Desenho de Observação”, ministrado por Fernando
Stickel, retomando as aulas de desenho que comandou entre 1986 e 2006.
Neste curso, Fernando resgata a técnica aprendida com Frederico Nasser em
seu atelier, durante os anos de Escola Brasil:.

Teremos duas novas turmas, à tarde e à noite nas terças-feiras, de 16 de
agosto a 27 de setembro. Haverá ainda uma visita ao atelier de Luiz Paulo
Baravelli.
Saiba mais: www.fundacaostickel.org.br/cursos-vigentes-2

APRESENTAMOS NOSSO RELATÓRIO DE
ATIVIDADES DE 2021
Em 2021 ainda convivendo com a pandemia do coronavírus, ampliamos
nossos cursos on-line ao mesmo tempo em que iniciamos a volta às atividades
presenciais.
Durante o primeiro semestre produzimos um festival de arte e cultura 100% online, o FACES, que foi ao ar no início de Julho, da mesma maneira produzimos
a exposição de Adolfo Montejo Navas, que abriu suas portas presencialmente
em Outubro, acompanhada de Atividades Educativas, quando também
reiniciamos nossos cursos presenciais.
Muito esforço foi investido na remodelação de nossas principais ferramentas
de comunicação, o site da Fundação, e a Nova Identidade Visual. Aprimorando
o cenário de comunicação com nossos públicos preferenciais, lançamos nosso
Boletim Arte Transforma, enviado por e-mail periodicamente.
As atividades de captação de recursos tiveram resultados positivos, a
aprovação do Plano Anual na Lei Rouanet e no PROMAC, e também a
conquista da certificação do Selo Doar Gestão e Transparência!
Concluímos o Programa de Integridade (Compliance), alçando a Fundação
Stickel a um novo patamar de atualização entre seus pares de Terceiro Setor.
Continuamos firmes transformando pessoas através da arte!
Fernando Stickel
Diretor Presidente

Acesse nosso relatório de atividades: clique aqui

CURSOS EM ANDAMENTO
Princípios básicos de um filme documental (aulas até 13 de agosto)
Realizado em parceria com a Casa WaiWai e ministrado por Renata Sauda, diretora
audiovisual especialista em histórias reais e artista criativa.

Fotograﬁa e Meio Ambiente (aulas até 30 de agosto)
Realizado em parceria com a Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha, Poiesis e
Governo do Estado de São Paulo e ministrado por Andrea Saraiva, antropóloga visual e
fotógrafa.

Imaginação: Cultura e Imagem Gráfica (aulas até 4 de agosto)
Ministrado por Carlos Perrone, design grafico e diretor de arte.

O Tripé da Arquitetura Moderna
em São Paulo - turma 2 (aulas até 27 de julho)
Realizado pela Fundação Stickel e Editora Monolito através de uma parceria de fomento
com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (CAU/SP), ministrado por
Fernando Serapião, arquiteto e crítico de arquitetura.

NOVOS PARCEIROS LOCAIS
Em maio conhecemos a Escola Estadual Paulo de Arruda Penteado, sua
diretoria escolar e professores. A instituição fica em Humaitá, Praia Grande,
SP. Sabemos que o litoral paulista é rico em cultura, nossa parceria visa
potencializar o acesso dos alunos da escola e comunidade ao redor à arte,
através dos cursos gratuitos da Fundação Stickel que serão realizados no
local.
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