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Em sua segunda edição, o Projeto Sistemas Ecos propõe experiências artísticas 
coletivas que discutam como as cidades se refazem de acordo com as 

transformações do panorama sociopolítico.

Será realizada uma série de oficinas no mês de agosto, intituladas ecoLAB, 
tutoreadas por artistas atuantes no cenário contemporâneo. E, nos meses de 

setembro e outubro, a Exposição Sistemas Ecos apresenta obras inéditas de 
artistas convidados. 

Com entrada gratuita para todos os eventos, o Projeto Sistemas Ecos acontece 
na Praça Victor Civita.

Sistemas Ecos 2014



Ocupando toda a área da Praça Victor Civita, artistas da cena contemporânea, com diferentes formas de 
expressões artísticas, foram convidados e assinam obras inéditas na Exposição Sistemas Ecos.

Os trabalhos gerados pelas ecoLAB's e tutoreados por artistas renomados, também integram a 
exposição ampliando a percepção, a troca e a vivência entre os saberes dos artistas convidados e os 

participantes das oficinas.

Artistas

Gilbertto Prado 

Lea van Steen e Raquel 
Kogan 

 

Lucas Bambozzi

Luiz Duva
 

Rejane Cantoni e 
Leonardo Crescenti

Sonia Guggisberg

exposição



Este ano serão oferecidas gratuitamente 3 diferentes oficinas Ecolabs: Live Cinema, 
Escultura Sonora e Arqueologia Visual através da Fotografia, que acontecerão na Praça 

Victor Civita.
Inscrições abertas a pessoas interessadas em arte e pesquisa coletiva, criando obras que 

serão expostas na Exposição Sistemas Ecos em Setembro/2014.

ecoLAB (oficinas)

1 ‐ FERNANDO VELAZQUEZ – LIVE CINEMA

2 ‐ MATEUS LESTON – ESCULTURA SONORA

3 –DENISE ADAMS ‐ FOTOGRAFIA ‐ ARQUEOLOGIAS VISUAIS



contrapartidas de parceria
Fortalecimento da marca da empresa perante ao público ao se 

associar a um projeto cultural

Inserção da logomarca em
 Anúncios Impressos  

Revista Veja
 Veja São Paulo

outras revistas do Grupo ABRIL
 Elemídia ‐ mídia eletrônica

shoppings, supermercados, edifícios, universidades e outros
 Website e mídias sociais 

www.sistemasecos.com

Divulgação pela assessoria de imprensa

CONTATO
Cleisson Vidal
(11) 2628-3438

cleisson@terrafirmeprodutora.com.br


