JF – 170 Anos | Programação
* “Cadastro Municipal de Cultura – Juiz de Fora” – Publicação no Atos do
Govenro – Portal da PJF (pjf.mg.gov.br), no fim de semana.
* Websérie “Identidades Juiz-foranas” - Trabalhando conceitos de
memória e história, a Divisão de Patrimônio Cultural (Dipac) da Funalfa
lançará, no dia 31, sequência de vídeos com depoimentos de artistas e
figuras anônimas, narrando breves fatos que conectam suas biografias
pessoais à cidade. Entre os nomes confirmados estão a líder comunitária e
Doutora Honoris Causa da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF),
Adenilde Petrina, o artista plástico Carlos Bracher, o ator, diretor e
dramaturgo Gueminho Bernardes e os jornalistas Ivan Elias e Christina
Musse.
* Vídeo com o hino oficial de Juiz de Fora, entoado por alunos do
Programa “Gente em Primeiro Lugar”, com idades de 14 a 18 anos,
moradores de diversos bairros. Lançamento, no dia 31, pelas contas de
Instagram @genteemprimeirolugar e @funalfacultura.
* Projeção de mensagens enviadas pelo público, via instagram
(@funalfacultura), no mobiliário urbano, dia 31, a partir das 19 horas, no
Centro (Rua Halfeld).
* “Memórias” – Série de posts no instagram da Biblioteca Municipal
“Murilo Mendes” (@bm.murilomendes), lembrando espaços culturais,
movimentos sociais e grandes nomes que fizeram diferença na história da
cidade.
* Desafio fotográfico “O que te Traz paz? – Convite para que as pessoas
fotografem com celular seu ambiente doméstico, buscando cenas que
transmitam sensação de paz nesse período de quarentena. Sensibilidade e
criatividade são requisitos importantes nessa missão. As fotos devem ser
enviadas pelo e-mail ccbmjf@gmail.com ou por direct (@ccbm_jf) e serão

compartilhadas nas redes sociais do Centro Cultural “Bernardo
Mascarenhas” (CCBM).
* “De Casa Para Casa” – Ação criada para lembrar os 170 anos de Juiz de
Fora e os 33 anos de fundação do CCBM, também no dia 31. Como o
espaço tem vínculo muito forte com as artes visuais, foi lançado desafio
para que as pessoas compartilhem seu acervo com a cidade. Envie para o
e-mail ccbmjf@gmail.com fotos de obras de artistas juiz-foranos que você
tem em casa. Assim será criada mostra nas redes sociais do CCBM.
* “Memória em Rede” - Brincadeira que trabalha conceitos de afeto e
memória, convidando as pessoas a apontarem de que espaços –
ambientes fechados e ao ar livre – sentem mais falta. São dois templates
circulando nas redes sociais da Funalfa. Preencha e publique, marcando
@funalfacultura.
* “Quizz do Juiz-forano Raiz” - Brincadeira virtual proposta pela Dipac, da
Funalfa, que apresenta, de forma bem-humorada, algumas curiosidades
da história da cidade a partir de imagens antigas. Lançamento no
instagram (@funalfacultura), no fim de semana.
* Painel do Teatro “Paschoal Carlos Magno” – A terceira versão do painel
de artes visuais do equipamento urbano será lançada virtualmente, nos
próximos dias. A coleção, com obras de 52 artistas, será disponibilizada
em link a ser divulgado pela Funalfa. A coletânea é organizada em parceria
com o Conselho Municipal de Cultura (Concult) e coordenado pela titular
da cadeira de artes visuais, Fernanda Cruzick: “Neste ano, o tema foi o
aniversário de 170 anos de Juiz de Fora, e a homenagem in memorian é
para Lourdes Siqueira, uma das artistas mais importantes da cidade na
área de artes visuais”. Com o término da quarentena e reabertura dos
espaços culturais, o painel será aberto para visita presencial no foyer do
teatro. Artistas participantes: Adriana Costa, Aelson Amaral, Affnana,
Afonso Rodrigues, Angélica Gomes, Anônimo (registro Funalfa), Artur
Laizo, Brendha Torres, Cast, Cicéia Almeida, Claudia Cimino, Cristina

Farage, E. Silva, El Couto, Elayne Leite, Fátima Coutinho, Gabriel Brandão,
Gil Veloso, Gustavo Buruga, Kempton Vianna, Leonardo Paiva, Lodônio Di
Figueiredo, Lourdes Siqueira (in memorian), Lu Freesz, Lucas Soares,
Luciano Giovani, Luiza Costa, Malu Machado, Marcelo Mascarenhas,
Márcia Evaristo, Maria Barral, Maria Pontes, Matheus Pereira, Maurício
Mazzei, Miguel Ângelo, Pedro Hugo, Raízza Prudêncio, Regyna Tortoriello,
Rodrigo Dias, Ronald Polito, Rose Valverde, Raphael Salimena, Samuel
Andrade, Shirley Ferreira, Thiago Assis Felisberto, Thiago Wierman, Tiago
Viti, Valdir Tavares, Valéria Prota, Valléria Gouveia, Vianno Rheim e Yure
Mendes
* “Live Solidária”, dia 31, 15 horas, com Onze:20 e a dupla Léo de Freitas e
Fabiano, entre outros (no canal da Rádio Alô, JF, no youtube). Promoção:
rádios Cidade e Alô, JF!
* “Canta, JF!”, dia 31, 16 horas” - Live promovida pelo músico Thiago
Miranda, com participação de diversos convidados. Transmissão pelo
canal do artista no youtube (www.youtube.com/thiagomirandavideos).
* “1º Slam Batalha da Ágora Virtual” - Dias 30 e 31 de maio e 6 e 7 de
junho. Evento promovido pela “Confraria dos Poetas”. A competição é
voltada para estudantes, mas qualquer pessoa pode acompanhar as
performances pelo instagram @Confraria_dos_Poetas.
* “Baile da Cidade” – Evento virtual, organizado pela artista Silvana
Marques, com participação da comunidade da dança de salão de Juiz de
Fora. O objetivo é relembrar os antigos bailes de aniversário da cidade,
realizados no Parque Halfeld. Transmissão no domingo, às 19 horas, pela
Plataforma Zoom. ID da reunião: 692 354 1099 | Senha bailedacidade.

