RESULTADO DO EDITAL 2017/2018
SELEÇÃO NACIONAL DE PROJETOS CULTURAIS
(DE)COLAGEM (interativo, digital e presencial) (RS)
Integrando diferentes linguagens artísticas em processos colaborativos, o
espetáculo multicênico é baseado na obra inédita de Caio Fernando Abreu. Trata-se
de uma experiência inovadora que propõe a ocupação artística do Viaduto Otávio
Rocha, uma das mais representativas construções arquitetônicas de Porto Alegre.
O espetáculo também poderá ser acessado através de um tour virtual 360°.
10º Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte (MG)
O Festival reunirá na capital uma amostra da produção contemporânea de
quadrinhos em novembro de 2017. Receberá em sua programação artistas,
exposições, conferências, workshops, lançamentos, improvisações, feira gráfica e
painéis de desenhos coletivos.
27º Cine Ceará - Festival Ibero-Americano de Cinema (CE)
O Festival possui em sua programação mostras competitivas de longa (iberoamericano) e de curta (nacional). O projeto disponibiliza em sua extensa
programação obras como: “O Primeiro Filme a Gente Nunca Esquece”, “Cinema
Para Todos”, “Mostra da Melhor Idade”, “Cinema na Praça”, "Cinema Itinerante” e
“Seminários, Oficinas e Cursos”.
AEI OU ARTE ELETRÔNICA INDÍGENA ( BA)
O projeto da ONG Thydêwá propõe uma convocatória para experimentar novas
formas de expressão através da produção colaborativa e cocriada entre indígenas
de diversas etnias, artistas e pontos de Cultura Indígena que funcionarão como
laboratórios e residências artísticas.
Bigs – Brasília Internacional Games Show (DF)
Evento de e-Sports e games do Brasil que acontecerá em outubro de 2017 na Capital
Federal. O Bigs contará com a presença de marcas do segmento, além da
participação de equipes profissionais de e-sports e celebridades do universo geek
como youtubers, narradores e cosplayers.
BrLab 2017 - Laboratório de desenvolvimento de projetos audiovisuais no Brasil (SP)
Único espaço no Brasil voltado para o desenvolvimento de projetos audiovisuais e
especialmente desenhado para capacitação de profissionais brasileiros e de toda
América Latina e Península Ibérica. Em 2017, celebra sua sétima edição e, além das
atividades voltadas para os projetos selecionados, estão programadas diversas
outras atividades abertas e conectadas ao público em geral.

Circuito Cultural Ribeira (RN)
O Circuito Cultural Ribeira é um evento multicultural realizado há cinco anos que
ocupa os espaços culturais do centro histórico de Natal, com atividades
multiculturais e uma programação inteiramente gratuita todo segundo domingo do
mês.
Dispersão (RJ)
Longa-metragem de ficção interativo onde a sala de cinema é um experimento no
qual a narrativa é definida pelos celulares do público. Com a tecnologia criada para
o projeto, cada sessão terá um resultado inédito. Usando suas pequenas telas e
sistemas de som como suportes adicionais, Dispersão propõe uma imersão onde os
telefones são incorporados à história.
Eixo Digital - Festival de Arte, Tecnologia e Comunicação de Brasília (DF)
Festival de Arte, Tecnologia e Interatividade que abre espaço para o debate e a
experimentação de novas tecnologias relacionadas às artes, aos games e à
comunicação. O festival reúne desenvolvedores, pesquisadores, artistas e
apreciadores de novas tecnologias no DF. Serão dois dias de festival com shows,
performances, workshops, mostra de games, mostra de animação, além de
encontro de youtubers e streamers.
Encontro Estéticas das Periferias – Arte e cultura nas bordas da metrópole (SP)
Iniciativa que tem como objetivo fortalecer e dar visibilidade à produção cultural das
periferias paulistanas, destacando as proposições estéticas das iniciativas culturais
e não somente os atributos educativos e sociais. O Encontro Estéticas das Periferias
pretende realizar uma programação cultural com cerca de 100 atividades em 50
espaços culturais e logradouros públicos.
Era tudo mentira (PR)
Envolve a comunidade da cidade de Curitiba e região para cocriar e participar da
instalação do artista Geraldo Zamproni. A obra site-specific instalada no jardim do
Museu Oscar Niemeyer simula uma estrutura arquitetônica que ficará ao relento
para que as intempéries desmanchem toda a sua estrutura.
Favela Sounds 2017 - Festival Internacional de Cultura de Periferia (DF)
O Festival propõe conexões com periferias da América Latina e África, sempre
ampliando as linguagens artísticas em que atua. Sua programação conta com
oficinas, debates e shows, além da presença de artistas, estudiosos, políticos e
representantes de órgãos públicos. Cerca de 20 mil pessoas são esperadas nos
cinco dias de evento, com ações nas regiões administrativas do DF e no Museu
Nacional de Brasília.
Festival #deslocamentos4d (RS)
Ocupação artística aberta à economia criativa, inovação e conhecimento durante
dois dias. Terá atrações gratuitas sobre empreendedorismo, cultura, inovação
social, educação e arte, distribuídas entre os bairros Navegantes, São Geraldo,
Floresta e Humaitá, em Porto Alegre.

Festival de Novas Economias ColaborAmerica (RJ)
O ColaborAmerica é um festival dedicado a explorar como as novas economias se
desenvolvem e impactam a América Latina.
Festival eXperimental de Cinema (MA)
Evento inédito que pretende articular diversas estéticas e gêneros do audiovisual.
Proporcionará uma fusão de tecnologias e linguagens, que colocarão no centro das
atenções do cinema e do audiovisual nacional e internacional a histórica e
aconchegante cidade de Alcântara, no litoral maranhense.
Festival Maranhão na Tela 2018 (MA)
Mais do que um festival de cinema, trata-se de um projeto de fomento à produção
audiovisual maranhense. Em 10 anos de atuação gerou oportunidades da prática
para jovens cineastas do Brasil, em maratonas de capacitação que já ofereceram
cerca de 7 mil vagas.
Incubadora DoSol (RN)
Programa de produção e difusão de música voltado para artistas do Rio Grande do
Norte por meio das novas formas de produção de música. Os trabalhos selecionados
terão contempladas todas as etapas de produção musical, artística e executiva,
como estúdio de gravação e ensaio para pré-produção, produtora de vídeo para a
documentação, produção executiva e musical e espaço para o show de
lançamento.
Leopoldina Orgânica (RJ)
O Leopoldina Orgânica é uma ação que pretende desenvolver reflexões e práticas
para a criação de espaços urbanos sustentáveis, integrando, para isso, ações de
ecologia, gastronomia, cultura e educação ambiental. Será um dia de atividades
artísticas locais simultâneas em nove praças e um parque da região da Leopoldina,
na zona norte do Rio de Janeiro.
MA.SSA - Festival Movimento e Arte Salvador (BA)
Proposta de ocupação de ruas, transformando Salvador em um espaço de
convivência artística. Intervenções urbanas, oficinas e música integram a agenda
que se estenderá ao longo de um mês. O Parque Solar Boa Vista será requalificado
e sofrerá manutenção, com atividades que potencializam a formação de um legado
social e físico para a cidade.
Meeting of Favela 2017 (RJ)
O MOF é um encontro de arte urbana onde se apresentam B-boys, MCs, skatistas,
DJs, rappers, músicos, atores de teatro e circo, videomakers e fotógrafos – todos
voluntários comprometidos em transformar a Vila Operária, em Duque de Caxias,
em um centro cultural a céu aberto.
Melanina Digital: Uma Plataforma Dramatúrgica (BA)
Trata-se de plataforma dramatúrgica que propõe disponibilizar o conteúdo
(palestras, dramaturgias, espetáculos teatrais, leituras dramáticas, oficinas de
escrita, entre outros) gerado ao longo de quatro anos do Festival Nova Dramaturgia

da Melanina Acentuada, que promove anualmente encontros de artistas,
pensadores e dramaturgos negros brasileiros.
MIMPI FILM FESTIVAL (RJ)
Festival de filmes de surf e skate inédito no Brasil para fomentar a produção
audiovisual nacional de vanguarda. O MIMPI é um ponto de encontro e discussão
para quem se interessa por filmes de surf e skate, mas também por música, arte,
gastronomia, mercado independente e educação.
Moradores - A Humanidade do Patrimônio Histórico (MG)
Projeto de ocupação dos espaços públicos de Minas Gerais pelas Artes Integradas.
Trata-se de uma ação coletiva que visa o reconhecimento e a valorização da
Memória e da história das pessoas por meio de exposições fotográficas, produção e
exibição de filmes documentários, varais fotográficos, debates e rodas de conversa
sobre "Memória e Patrimônio", além de oficinas culturais.
Mostra de multi-linguagens Corpos Visíveis: arte e diversidade (RJ)
Primeira edição da mostra de multi-linguagens com artistas do audiovisual, teatro,
fotografia, moda, música e performance em trabalhos com temáticas sobre
identidade e igualdade de gênero e sexualidade. Será realizado no Parque Madureira
com uma programação pautada na criação coletiva, no encontro, na economia
colaborativa e na arte independente.
Music Video Festival 2017 (SP)
Festival multi-linguagens internacional que trata o videoclipe como forma de arte,
aliando experiência ao vivo com desdobramentos digitais. Sua programação
abrange exposições/instalações, mostra de produções recentes de videoclipes de
todo o mundo, debates com convidados nacionais e internacionais, premiações,
shows e produção de videoclipes.
Palco Hip Hop - Danças Urbanas (MG)
O projeto tem como principal objetivo a valorização, difusão e promoção das Danças
Urbanas oriundas do Hip Hop. As ações do festival promovem a integração entre
grupos e artistas do estado e nomes consagrados do Hip Hop mundial em um
circuito pelas periferias, região central de Belo Horizonte e cidade do Rio de Janeiro.
Parking Art - Galeria de Arte Urbana (PR)
Parking Art é a criação de um circuito de exposições no espaço público com a
utilização de cinco contêineres, localizados em cinco diferentes espaços públicos
de Curitiba. Realizará um circuito paralelo de atividades, que prezam pela formação
de público.
Plataforma Digital - Rio Cidade dos Festivais (RJ)
Iniciativa inédita no país, a plataforma reúne as linguagens artísticas atravessadas
pelos sete festivais do Grupo de Festivais Internacionais do Rio como um ambiente
virtual de experimentação artística, reflexão teórica e noticiário sobre as formas
mais inovadoras dentro delas. Esta plataforma será um agregador de notícias,
artigos, vídeos, redes e artistas de todo o mundo.

Rio Mapping Festival 2018 (RJ)
O Festival promove uma ocupação na cidade, levando o evento para todas as
regiões do Rio de Janeiro. O evento também estará presente fora do município. O
Festival interage com a cidade através de projeções de vídeo mapeadas de artistas
de diversas partes do mundo. O Festival contará também com performances
audiovisuais, musicais e workshops de videomapping e suas vertentes, ministradas
por profissionais reconhecidos no mercado mundialmente.
Sala Vazia (CE)
Programa de residência latino-americana, o Sala Vazia busca contemplar projetos
desenvolvidos nas áreas de Artes Visuais, Audiovisual, Performance, Arte Digital,
Arte Sonora e seus hibridismos, tendo como plano de fundo a cidade de Fortaleza.
Se Rasgum (PA)
Seguindo para sua 12ª edição consecutiva, o Festival Se Rasgum mantém sua
proposta de fomentar, criar um mercado e dar cada vez mais visibilidade para a
música produzida no estado do Pará.
URBE - Mostra de Arte Pública 2017 (SP)
A Mostra propõe ações no espaço urbano por meio de intervenções artísticas de
caráter temporário e/ou permanentes, explorando diferentes linguagens, como
intervenções, instalações e seus desdobramentos. A URBE é também uma
plataforma perene de criação e pesquisa que busca investigar como a cidade pode
ser um organismo vivo, fornecendo uma perspectiva transversal de arte pública.
VII Mostra Dragão do Mar de Arte e Cultura de Canoa Quebrada (CE)
Ação na cidade de Canoa Quebrada, que movimenta toda a cena cultural do Litoral
Leste. Acontecerá em julho/17, no Pólo de Lazer de Canoa Quebrada, no Espaço
Cultural Dragão do Mar, no Circo Escola da Associação Cultural Canoa Criança e nas
escolas do município de Aracati.
Zona Mundi - Circuito Eletrônico de Som e Imagem (BA)
O Circuito integra diferentes linguagens artísticas, através de interfaces digitais. Em
2017, o festival amplia as perspectivas de intercâmbio com a participação de artistas
internacionais em 3 dias de atividades.
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PROGRAMAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DO OI
FUTURO
A Menina e o Pote (RJ)
A Menina e O Pote é uma videoinstalação interativa para crianças, criada na
intercessão entre as artes visuais, o documentário, a performance, a música, a
dança e o circo. O projeto propõe trazer a floresta para dentro da cidade, um gesto
de reflorestamento do espaço de exposição.
As Boas Mulheres (RJ)
Trabalho composto na criação de espetáculos multi-linguagens, nos quais a
dramaturgia, direção, atuação, cenografia, figurino, iluminação e trilha estarão a
cargo de um grupo grande de mulheres com experiências e reconhecimentos
diversos na cena teatral e na dança.
As mil e uma noites (RJ)
Proposta une a adaptação dramatúrgica das histórias contidas no livro clássico a
relatos e depoimentos de refugiados estrangeiros no Brasil, O período da história, 33
meses, será transposto para a cena em 33 apresentações, cada uma delas
abrangendo um mês dos acontecimentos do livro.
Cérebro | Coração (RJ)
Uma conferência-performance concebida pela atriz Mariana Lima. No palco-sala de
aula, Mariana partilha com o público anotações de uma vida inteira, pautada em
escritores que foram definitivos para sua percepção de mundo e formação artística,
dentre eles, Proust, Beckett, Clarice Lispector e Leonilson.
Chantal Akerman (RJ)
Primeira grande exposição da artista belga no Brasil [morta em 2015, aos 65 anos],
que se consagrou internacionalmente como uma das melhores realizadoras do
cinema contemporâneo.
Cinema: Percepção e Poesia (RJ)
O projeto propõe a exibição de filmes especialmente escolhidos para alunos das
escolas das redes públicas, seguida de debates e outras atividades artísticas e
lúdicas, além de sessões especiais para educadores formais e informais com a
presença de um convidado especializado. Também haverá sessões no pátio do Oi
Futuro Flamengo para o público em geral.

Existência Numérica (RJ)
Primeira exposição do Brasil voltada exclusivamente para a linguagem da
visualização de dados. A mostra procura revelar a potência invisível de um cotidiano
impregnado de dados que registram os hábitos do homem contemporâneo imerso
na cultura digital.
Isaac no Mundo das Partículas (RJ)
Espetáculo musical para a família, que aborda conceitos da ciência presentes nas
escalas que vão desde os micro-organismos até as galáxias. Uma banda de rock,
inspirada na estética de David Bowie, conduzirá a narrativa.
Miguel Rio Branco – Wishful Thinking (RJ)
Considerado um dos maiores fotógrafos brasileiros da atualidade, Miguel Rio Branco
fará uma ocupação total nos espaços do Oi Futuro, com instalações imersivas e
fotográficas.
Mostra BUG (RJ)
A Mostra BUG apresenta as principais referências internacionais e nacionais de
narrativas interativas: web, aplicativos, óculos de realidade virtual. São
webdocumentários, documentários interativos em multiplataformas, mapas
sonoros, realidades virtuais em animações e liveaction, que exploram diversas
linguagens com diferentes modos de interatividade.
Multiverso (RJ)
Laboratório de experiências híbridas de interação, produção e pesquisa em arte,
mídia e tecnologia, tendo como eixo central a programação criativa [creative
coding] como caminho para estimular a cultura colaborativa, sobretudo em meio
digital.
ORUN (RJ)
Orun significa céu em Iorubá. É uma exposição da artista Paula Scamparini, que
ressignifica as práticas ancestrais e os modos de pensar o céu e a astrologia.
Thomas e as Mil e Uma Invenções (RJ)
Nesse espetáculo para a família, o pequeno Thomas mora com seu pai Edison no
subúrbio carioca e é sempre incentivado a inventar. No processo de construção da
peça, a produção irá às escolas da rede pública de educação propondo um processo
colaborativo de criação com os alunos.
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Agosto (RJ)
Montagem do texto que também já rendeu uma versão cinematográfica (Álbum de
Família, com Meryl Streep e Julia Roberts, indicada ao Oscar). Será protagonizado
por Guida Vianna, Letícia Isnard e grande elenco.
Arte Pública: projeto Tech_Nô e projeto O Grande Campo - Ano III (RJ)
Projeto de arte pública que visa a comunicação permanente do Oi Futuro Flamengo
com a cidade. O painel da fachada e a vitrine na área externa de grandes formatos
potencializam a troca e engajamento da cidade e seus transeuntes com a arte
contemporânea, em conexões imediatas afetivas e efetivas entre a cultura digital e
a urbe.
FAD - Festival de Arte Digital (RJ)
Linguagens hibridas, arte e cultura tecnológicas. O festival, que surgiu em Belo
Horizonte, terá sua primeira edição no Rio de Janeiro, onde apresentará obras de
artistas nacionais e internacionais.
Festival Novas Frequências 7ª edição (RJ)
O Novas Frequências não possui um formato fixo, criando, junto com os artistas
sonoros, projetos especiais "site specific" ano a ano. O formato de festival mais
interessante de hoje em dia é aquele que utiliza a cidade muito menos como
locação e muito mais como autora/artista do evento.
Multiplicidade (RJ)
Projeto intimamente ligado à história do centro cultural e da cidade, sempre com
espetáculos inéditos no Brasil, que fazem uso da tecnologia em criações, musicais
e visuais. Ao todo, já foram realizados mais de 200 espetáculos, com mais de 600
artistas do Brasil e do mundo.
Nam June Paik (RJ)
Com curadoria do italiano Marco Pierini, a exposição apresentará trabalhos do
artista coreano Nam June Paik, pioneiro mundial da videoarte e um dos nomes
centrais do pensamento visual associado à tecnologia de ponta de sua época [anos
1960].

OIR - Outras Ideias (RJ)
O projeto trará ao Rio de Janeiro em 2017 dois artistas internacionais que estão em
grande ascensão no mundo neste momento: o artista americano Daniel Arsham e o
japonês Makoto Azuma, que desenvolverão obras de arte pública de grande escala.
Poesia Visual e Digital (RJ)
Projeto único no Brasil que reflete a poesia brasileira em seus desdobramentos
tecnológicos e digitais. O projeto vem consolidando a história marcante da poesia
brasileira e internacional, criando uma plataforma de pensamento através de
mostras e publicações inéditas, e divide-se entre o Oi Futuro e outros espaços da
cidade.

