SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 145/2018
PROJETO – PERFORMANCE DE OBRA ESPACIAL NA 33ª BIENAL DE ARTES DE SÃO
PAULO COM SÉRGIO KAFEJIAN
Prezados (as) Alunos (as),
Informamos que a Santa Marcelina Cultura em parceria com o Cultura Artística iniciará o Projeto
Performance de Obra Espacial na 33ª Bienal de São Paulo, com Sérgio Kafejian em outubro de
2018. O projeto será oferecido aos alunos e alunas da EMESP Tom Jobim e é destinado a instrumentistas
de nível médio e avançado de metais, madeiras e percussão, com idade a partir de 18 anos.
“O diálogo e a intersecção entre as artes sempre interessou artistas de diversas áreas. De forma a
incentivar e promover esta interação, a 33a Bienal de Artes de São Paulo acolherá um concerto que
dialogará tanto com o espaço específico de um de seus artistas convidados, quanto com a arquitetura
do prédio da Bienal”.
Para tal, será apresentada uma composição que, a partir dos elementos presentes nas obras do artista
Alejandro Corujeira, se espalhará pelos espaços físicos da Bienal. A composição, com duração aproximada
de 10 minutos, tem na escrita gráfica e na improvisação estruturada seus métodos de organização.
O trabalho de preparação da performance será realizado durante três oficinas na EMESP Tom Jobim
nas quais os participantes entrarão em contato com a obra e farão os exercícios necessários para realizála. O concerto será realizado em parceria com solistas da Camerata Aberta, que estarão
apresentando obras em formato solista e de câmera.
MINISTRANTE: Sérgio Kafejian
PRÉ-REQUISITO
O projeto é destinado a alunos (as) instrumentistas de nível médio e avançado de metais, madeiras e
percussão, com idade a partir de 18 anos. Serão selecionados entre dois e três instrumentistas de cada
naipe instrumental.
VAGAS: 10
LISTA DE INSCRITOS
A lista de inscritos com o horário da seleção será publicada em 21 de setembro no site da EMESP.
SELEÇÃO
Os candidatos inscritos deverão comparecer na entrevista/seleção no dia 24 de setembro às 14h, na sala
307. O candidato que não comparecer na seleção não poderá participar do projeto.
RESULTADO FINAL
A lista de aprovados será publicada em 25 de setembro no site da EMESP.
ATIVIDADES
Os/as alunos/as selecionados/as deverão participar obrigatoriamente dos três encontros que serão
realizados nos dias 08 e 15 de outubro das 13h30 às 15h30 na sala 307 e 18 de outubro às 16h30 na
sala 604.
A apresentação será no dia 18 de outubro às 20h na 33ª Bienal de SP, localizada no Parque do Ibirapuera
na Av. Pedro Álvares Cabral, s/n.

Atenção: No dia da apresentação haverá um ensaio geral às 16h30 na sala 604 da EMESP, antes de saída
para Bienal. Será disponibilizado o transporte aos alunos (as), saindo da EMESP às 17h30 e retornando
após o evento por volta das 21h30.
INSCRIÇÕES ABERTAS:
Os/as alunos/as interessados/as em participar do Projeto, precisam fazer inscrição por meio
do endereço eletrônico abaixo ou comparecer pessoalmente na Secretaria (2º andar) nos
horários de atendimento, no período de 13 a 20 de setembro:
CLIQUE AQUI PARA FAZER INSCRIÇÃO

CRONOGRAMA DO PROJETO
Período de Inscrições: 13/09 a 20/09
Publicação da Lista de Inscritos: 21/09
Seleção: 24/09 às 14h na sala 307
Publicação do Resultado: 25/09
Atividades: Oficinas: 08/10 (2ª feira) e 15/10 (2ª feira) das 13h30 às 15h30, na sala 307.
Ensaio Geral: 18/10 (5ª f) às 16h30, na sala 604.
Apresentação: 18/10 (5ª f) às 20h, na 33ª Bienal (Parque do Ibirapuera).

Contatos:
(11) 3221-0750 / (11) 3585-9889
secretaria.aluno@emesp.org.br
Data do envio: 13/09/2018
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica

