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Seminário Dá pra Viver de Artes Visuais? Curadoria:
Gabriela Carvalho e Luiz Lemos (Casa Camelo)

A pergunta que apresenta este seminário é recorrente nas mais diversas rodas de conversa entre
artistas e estudantes de arte. Sabe-se que é possível viver de arte, afinal, artistas pagam contas, vão ao
supermercado, tem filhos... Mas como viabilizar essa vivência? 
Escutar as experiências de outros artistas, trocar informações com eles e, então, clarear o próprioEscutar as experiências de outros artistas, trocar informações com eles e, então, clarear o próprio
horizonte é um método possível para a elucidação de algumas questões. Essa é a proposta destehorizonte é um método possível para a elucidação de algumas questões. Essa é a proposta deste
seminário: levantar perspectivas diversas sobre a trajetória profissional de um artista visual.seminário: levantar perspectivas diversas sobre a trajetória profissional de um artista visual.

 
Programação

 
Apresentação de Rafael RG. 
Mesa 1: Formação, experiência, amadurecimento: a persistência no fazer. 
Mesa 2: Artista etc.: as múltiplas faces da carreira de um artista. 
Mesa 3: O jovem artista na galeria de arte. 
Convidados já confirmados: Rafael RG (SP), Randolpho Lamonier (BH), Gabriela Carvalho (Casa
Camelo/BH), Camilla Rocha Campos (Capacete/RJ), Flora Leite (Ateliê 397/SP), Brígida Campbell
(EBA/UFMG), Rodrigo Mitre (Periscópio/BH), Carolina Cordeiro (BH), ), Ana Luiza Fonseca (Feira
Tijuana/SP), Ana Flávia Machado (FACE/UFMG).

 
Será fornecido certificado.

 
Inscrições gratuitas e limitadas pelo tel.: 31 3343-7317.

 
O Memorial Vale realiza este seminário em comemoração aos cinco anos do Edital do Memorial para
jovens artistas mineiros.
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Informações sobre o Evento

Início do evento 30/06/2018 - 10:00

Fim do evento 30/06/2018 - 18:00

Entrada Gratuito

Local Memorial Minas Gerais Vale

Memorial Minas Gerais Vale

Praca Liberdade, 11 - Savassi, Belo Horizonte - MG, 30140-010, Brasil
[Traçar rota] (https://maps.google.com/maps?f=d&daddr=-19.931210,-43.938508(Praca
Liberdade, 11 - Savassi, Belo Horizonte - MG, 30140-010, Brasil, , , , ))

Informar erro no mapa (https://www.google.com/maps/@-19.9308872,-43.938508,14z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3)Dados cartográ�cos ©2021 Google(https://maps.google.com/maps?ll=-19.930887,-43.938508&z=14&t=m&hl=pt-BR&gl=US&mapclient=apiv3)
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