
Estamos muito felizes com a sua participação. Aqui apresentaremos algumas 
informações e recomendações:

- Cada oficina terá um numero limitado de vagaS, por isso, após realizar a ins-
crição através deste formulário, você ainda deverá receber um e-mail de con-
firmação da sua participação.
- Você poderá se inscrever em até duas oficinas, porém o festival terá o direito 
de solicitar que escolha apenas uma. Isso dependerá do volume de inscritos 
por oficina, pois é nosso interesse que o máximo de pessoas possam partici-
par das atividades oferecidas pelo Festival.
- Pedimos que não se inscreva em oficinas com choque de horários, caso 
aconteça, nossa equipe desconsiderará uma das inscrições.
- Caso você fique na lista de espera, te encorajamos a estar presente no dia 
da oficina, pois algum outro inscrito poderá faltar.
- Desconsideraremos a sua inscrição caso falte no primeiro dia da oficina.
- A lista de materiais para cada oficina será enviada posteriormente via e-mail.
- A oficina de Isidro Ferrer é a única que possui taxa de inscrição ( R$ 300 ). 
Se você se inscreveu nessa atividade receberá por e-mail instruções sobre o 
pagamento.
- Para qualquer dúvida, você pode nos escrever: ilustrafestival@gmail.com



“Elogio a desordem”
com Isidro Ferrer

Dias: 05 e 06 de maio
Horário: 9h30 às 12h30
Público: Ilustradores, designers, artistas
Vagas: 20 

Uma gramática objetual e matérica do universo coti-
diano.

O jogo é a chave, usaremos o jogo como método 
para esclarecer a relação entre o objeto e o sujeito. 
Canalizando as possibilidades que nos brinda a sorte, 
potencializando um olhar transversal que mude os 
significados estabelecidos dos objetos e coisas, em 
busca de novos e escondidos valores expressivos. 
Faremos coisas com coisas.

“Se eu fosse um livro”
Oficina de expressão plástica e escrita

Dias: 07 de maio
Horário: 10 às 13h30
Público: Ilustradores, escritores e público em geral
Vagas: 20

Um livro não é só um conjunto de folhas impressas, 
agrupadas de forma ordenada. Num livro pode 
esconder-se o mundo. Basta querer desvendá-lo. O 
livro, esse objecto mágico e cativante que tem a 
capacidade de mudar as nossas vidas, pode fazer-nos 
seguir um caminho diferente do que tínhamos plane-
ado, revelar-nos o que antes desconhecíamos, ou até 
fazer parar o tempo enquanto nos perdemos em 
mundos imaginários. 
E se você fosse um livro?
Usando como inspiração este livro de amor aos livros, 
os participantes são desafiados a explorar a lingua-
gem poética (visual e escrita), a partir de um jogo de 
combinação de palavras e imagens.

Imagem e Poesia: o caminho da observação
com Maria José Ferrada e Leonor Perez

Dias: 5 e 6 de maio - 14 as 17hs
7 de maio - 10 às 13hs
Público: interessados em geral à partir dos 15 anos
Vagas: 20 (ENCERRADAS)

A oficina de imagem e poesia tem por objetivo entre-
gar aos participantes diferentes técnicas de observa-
ção que os permitam resgatar o valor do entorno 
como experiência gatilho de conteúdos e ativar seus 
próprios processos criativos.
O conhecido pode ser una grande fonte de inspira-
ção e um interessante espaço de interpretação. A 
poesia existe no olhar que dedicamos às coisas e não 
na composição da realidade
Tomando como exemplo o olhar atento dos poetas 
japoneses e o olhar livre e surpreendido das crianças, 
cada participante realizará exercícios de observação 
e, a partir deles, elaborarão imagens e textos estabe-
lecendo relações de significado entre ambas lingua-
gens.
Cada encontro terá 3 horas. Na primeira parte se 
farra una introdução teórica ao conteúdo, logo os 
exercícios de criação de texto e finalmente os exercí-
cios de imagens para finalizar com uma proposta em 
comum.

“Picnário: álbum ilustrado, políticae a arte
de tornar as injustiças contemporâneas visíveis”
com Valquíria Prates

Dias: 05 de maio
Horário: 14hs às 17h30
Público: interessados em geral
Vagas: 25

Um picnário é um piquenique literário. O que se 
degusta, dentro da ideia de reunir pessoas interessa-
das em conversar e saborear livros, são as imagens e 
as formas de lidar com temas variados.
Nesse picnário, o convite é para interessadxs na 
formação política de leitores de álbuns ilustrados, 
que poderão percorrer algumas das obras de artistas, 
escritores, designers e editores que se dedicam a 
abordar diversos temas da história social e dos direi-
tos humanos.
O ponto de partida a troca de ideias sobre a maneira 
como a arte e a literatura lidam com o ativismo e a 
resistência na busca da consolidação de direitos e da 
participação social é uma seleção de livros de artista, 
livros artísticos e álbuns ilustrados que lidam com 
contextos e narrativas locais e globais.

Criança pinta muito - Seres Fantásticos
com Rebeca Silva

Dias: 7 de maio - 10 às 12hs
Público: crianças à partir de 5 anos
Vagas: 15

A oficina “Criança pinta muito – Seres fantásticos” 
tem como objetivo acessar o imaginário das crianças 
e expandi-lo através da pintura. A proposta é criar 
seres fantásticos, utilizando as técnicas da pintura, 
colagem, monotipias, permitindo a livre criação e 
expressão de cada criança.

OFICINAS CONFIRMADAS

A narrativa do ponto
com Gimena Romero

Dias: 6 e 7 de maio - 14 às 17h30
Público: Dirigido à artistas, ilustradorxs e público 
geral que esteja interessado em explorar o compor-
tamento têxtil da imagem
Vagas: 12 (ENCERRADAS)

Compreender o bordado como linguagem e sua con-
ceitualização como elemento narrativo, e assim incor-
porá-lo à linguagem plástica de cada autor. Saber o 
significado do têxtil para poder se expressar através 
dele.
Trabalharemos uma peça à partir de um mostruário 
de pontos feitos na oficina,  o qual será construído 
baseado na vivência pessoal de cada participante.

Cidades Invisíveis
com Elena Landinez

Dias: 6 de maio - 14:30 às 18hs
Público: crianças de 2 à 7 anos 
(de 2 à 4 deverão estar acompanhadas
de adultos responsáveis) 
Vagas: 15

Uma tarde de brincadeiras, pintura e desenho. Vamos 
pintar os brancos das caixas e transforma-las numa 
grande Cidade Invisível, cheia de cores, formas e 
animais. Venha pintar com a gente!

Oficina Aquarela
com Simone Mendes

Dias: 3 de maio - 10 às 13hs | 14 às 18hs
         4 de maio - 14 às 18hs
Local: RV - Cultura e Arte
Público: artistas, ilustradorxs e público geral 
Vagas: 15 | Investimento: R$ 250

A Aquarela é conhecida como uma das técnicas de 
pintura mais difíceis porque não permite muitas 
correções, o objetivo da oficina é estimular a prática 
e os estudos através de planejamento e repetição de 
exercícios com nível de dificuldade gradual a cada 
aula. Propõe despertar a sensibilidade artística e cria-
tividade dos participantes, tendo a pintura com 
Aquarela como veículo de comunicação de ideias.

1001 formas de se contar uma história
Restrição criativa nas HQs 
com Tiago Elcerdo e Pablo Carranza | Beleléu (RJ)

Dias: 4 de maio - 14 às 18hs
Local: RV - Cultura e Arte
Público: artistas, ilustradorxs e público geral 
Vagas: 20 | Investimento: R$ 140

Por meio de um exercício de restrição criativa (OuBa-
Po) em que, a partir de uma limitação iterativa (neste 
caso, o texto guia se repetindo), propomos aos parti-
cipantes a criação de diferentes mecanismos de signi-
ficação através da ilustração de uma página, de modo 
a explorar as potencialidades do seu próprio estilo de 
criação na produção de uma obra gráfica.
A oficina tem por objetivo final expandir a percepção 
dos participantes para a experimentação, compreen-
dendo as infinitas possibilidades da narrativa gráfica 
na arte de contar histórias.
No final da oficina, cada participante receberá uma 
edição do Tension de La Passion de brinde.

Conhecendo e Criando com a Risograph 
com Beto Galvão | Meli-Melo Press (SP)

Dias: 3 e 4 de maio - 14 às 18hs
Local: Projeto Ativa
Público: artistas, ilustradorxs e público geral 
Vagas: 20 

Exercícios, investigações e experimentações para 
quem tem pouco contato e experiência com a técnica.
Nessa oficina cada participante cria uma série de 
artes usando duas cores e durante esse processo 
aprende como preparar arquivo, explorar com 
propriedade as técnicas para ilustração e design 
gráfico além de aprender a manusear a máquina.
Você sairá dessa oficina com uma tiragem de 20 
unidades de sua arte produzida (zine, poster ou qual-
quer outro material impresso na dimensão A3)


