Realização

O direito de ir e vir e
o direito à cidade são
iguais para todos?
Mulheres e meninas sofrem assédio
e violência de gênero nos espaços
públicos, tendo sua circulação pela
cidade afetada. A Iluminação pública e
o transporte público de má qualidade as
vulnerabilizam ainda mais.
A discussão do direito à cidade tem
sido cada vez mais abraçada pelas
mulheres, que vêm chamando atenção
para um fato pouco debatido até hoje:
as cidades são projetadas, construídas
e ocupadas a partir de uma perspectiva
androcêntrica, conforme as necessidades
de mobilidade dos homens. Diversos
grupos de mulheres têm desenvolvido
iniciativas artístico-culturais para debater
e visibilizar o tema.
A Exposição Cidade Mulher abordam
acesso, mobilidade e direito à cidade
a partir de uma perspectiva de gênero,
visibilizando intervenções artísticas
urbanas de mulheres.

99,6% das mulheres

entrevistadas pela campanha
“chega de fiu fiu”, já foram
assediadas:

98% na rua
64% no transporte público
33% no trabalho
77% em festas
80% em lugares públicos

( parques, shoppings, cinemas )

Como é, para as mulheres em sua diversidade
- negras, com deficiência, lésbicas, grávidas, idosas circular numa cidade construída por e para homens?

Para enfrentar o medo, reduzir os riscos a que estão
expostas e debater o tema, mulheres de todas as regiões
do país têm se articulado. Coletivamente realizam
intervenções artísticas urbanas para compartilhar suas
experiências e se apropriar do espaço público.

ATIVIDADES DO PROJETO:
+ Experiência
+ Vídeo
+ Apresentações
+ Roda de conversa
+ Site

MULHERES GUIAS
Atendimento e mediação feitos
por mulheres, incluindo mulheres
com deficiência. Os vídeos terão
audiodescrição, legenda e LIBRAS. A
equipe de monitoria estará preparada
para auxiliar na explicação e
interação com cada conteúdo.

FERRAMENTAS
DE ACESSIBILIDADE

A mostra acontecerá em 3 finais de semana
(sex, sab e dom).
As apresentações e rodas de conversa
acontecem nos domingos ao final do dia.

ATIVIDADES

INVASÃO
OPRESSÃO
AGRESSÃO
ASSÉDIO
EXPERIÊNCIA

RODAS DE CONVERSA

Experiência imersiva com imagens e áudios que
reflete a vivência das mulheres nas cidades que
sofrem assédio.

Rodas e debates críticos.

VÍDEO

Apresentações de músicos e coletivos. Hip hop, R&B,
carnaval e poesia.

Vídeo curto com edição de depoimentos
captados especialmente para a mostra,
trechos de documentários e campanhas sobre
ativismo, arte e poesia propondo novas formas
de resistir e conviver no espaço público.

APRESENTAÇÕES
SITE
Site com os conteúdos presentes na mostra, galeria
de fotos, circuitos anteriores e opção para conhecer
os artistas.

VISTA INSTALAÇÃO

ÁREA: 90M2

INSTALAÇÃO CENOGRÁFICA

1 Totem de entrada - QR code de acesso
ao site da mostra.
2 Cabine com experiência sonora que
1
4

3 Piso com adesivos no chão com frases

2

5

provoca desconforto - cubo 2x2m.

de impacto.

ENTRADA

6

4 Instalação letreiros luminosos
com mensagens.
5 Palco de pallet e paineis com
fotografias artísticas para as
apresentações e rodas de conversa.

3
6 Vídeo com edição de depoimentos/
campanhas.

VISTA SUPERIOR

+ Apresentações
ANNA SUAV
BELÉM

Anna Suav é poeta, mc, cantora e
compositora. Original de Manaus,
vive em Belém desde 2017, onde cria
sua música com RAP e R&B, letras
assertivas e melodias suaves que
contam sua experiência como mulher
afro-amazônica.

SLAM DANDARAS DO NORTE
BELÉM

Batalha de poesia feita por mulheres
em Belém, com o objetivo de reunir
mulheres que desejam escrever
poesias ou “tirar da gaveta” suas
produções.

+ Apresentações
TRUCK DO DESEJO
BELO HORIZONTE

Bloco de carnaval e coletivo
de mulheres lésbicas e
bissexuais, cis ou trans, de
Belo Horizonte.

MINAS DE MINAS CREW
BELO HORIZONTE

Grupo de graffiteiras formado por Krol,Nica,
Musa e Viber artistas da cidade de Belo
Horizonte – MG. Desde 2012, o coletivo
retrata mulheres que fazem e fizeram história
no mundo. O Minas de Minas Crew promove
e participa de projetos, rodas de conversas,
oficinas e palestras com o objetivo de fortalecer
a arte de rua produzida por mulheres.

+ Apresentações
COLETIVO NÍSIA
VILA VILHA

Coletivo que reúne jovens
através de arte e poesia na
Grande Vitória, e promove o
Slam Nísia em Vila Velha.

NAÇÃO MULHERES ES
VILA VILHA

Coletivo de mulheres no Hip Hop
que visa fortalecer a formação
e produtividade de mulheres
e LGBTQIA+ residentes nas
periferias capixabas.

EXPO VIRTUAL
Cada vez mais o ambiente virtual é um espaço de grande interesse para a
divulgação de conteúdos e interação com o público.
Após o início da pandemia de Covid-19 essa tendência de digitalização
de conteúdos ganhou ainda mais força pelas limitações de circulação e
aglomeração das populações.
Nesse cenário de novas maneiras do público interagir com os eventos
culturais é necessário rever as formas de disponibilizar os conteúdos.

Exemplo de página

Exemplo de página

A atividades da mostra se estendem ao
ambiente virtual. Conteúdos e curadoria
de performances artísticas sobre o tema
ampliam o debate antes, durante e após
a visitação.
O site registrará o circuito e repercussão
nas cidades e disponibilizará material
informativo sobre os conteúdos
propostos na exposição.

Exemplo de página

EQUIPE
Realização
Mais Folguedos realiza projetos no Brasil
e exterior através de múltiplas linguagens,
pensamento estratégico e comunicação criativa.
Trabalha de forma colaborativa com criação,
gestão, curadoria, pesquisa, vídeo, interatividade,
produção, design, expografia, cenografia,
iluminação, acessibilidade e experiências
multimídia.
Ao longo de 15 anos, cria projetos para
exposições, ações, festivais, museus, marcas,
sites, sinalização e humanização de espaços.
Curadora
Renata Saavedra é jornalista e historiadora,
doutora em Comunicação e Cultura (UFRJ),
mestre em História (UNIRIO), pós-graduada
em Sociologia Urbana (UERJ) e em Gênero
e Sexualidade (UERJ). Atua com pesquisa e
comunicação com temas na área de cultura e
gênero, no âmbito acadêmico e no terceiro setor.
Consultora
Clarisse Linke é Mestre em Políticas Sociais pela
London School of Economics e diretora do ITDP
(Institute for Transportation and Development
Policy) no Brasil atuando com políticas
públicas de mobilidade urbana há 19 anos, com
experiência no Brasil, Moçambique e Namíbia.

RELAÇÃO DO PROJETO COM AS ODSs ONU
A Exposição Cidade Mulher é uma proposta criativa que através da
arte e da cultura desenvolve atividades que buscam resultados que se
alinham com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ONU), que
vislumbram um futuro desejável que seja equitativo, inclusivo, pacífico
e ambientalmente sustentável para todos.

Assegurar uma vida

Alcançar a igualdade

Promover o crescimento

Reduzir a desigualdade
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PARCERIAS

21 991520269
folguedo.com.br
juliana@folguedo.com.br

