Museu Casa Alfredo Andersen -

Academia Alfredo Andersen abre inscrições com proposta beneficente
Notícias
Postado em: 16/03/2020

Unir conhecimento, desenvolvimento pessoal e beneficência é a proposta do projeto “Saber
Solidário” do Museu Casa Alfredo Andersen. Os interessados em realizar os cursos regulares ou
workshops da Academia Alfredo Andersen são convidados a contribuir com a doação de cestas
básicas e latas de leite em pó no momento da matrícula, que serão revertidas para a Associação
Caminho da Vida – Lar Dona Vera. As inscrições estão abertas e as aulas começam na próxima
segunda-feira, dia 23 de março de 2020.

ATUALIZAÇÃO: aulas suspensas com possibilidade de reagendamento futuro. Mais informações
CLIQUE AQUI.
Alunos são convidados a doar cestas básicas e latas de leite em pó para a "Matrícula Solidária",
que serão encaminhadas para entidade de acolhimento a crianças em vulnerabilidade social Unir
conhecimento, desenvolvimento pessoal e beneficência é a proposta do projeto "Saber Solidário" do
Museu Casa Alfredo Andersen. Os interessados em realizar os cursos regulares ou workshops da
Academia Alfredo Andersen são convidados a contribuir com a doação de cestas básicas e latas de
leite em pó no momento da matrícula, que serão revertidas para a Associação Caminho da Vida Lar Dona Vera. As inscrições estão abertas e as aulas têm início previsto para a próxima
segunda-feira, dia 23 de março de 2020, podendo sofrer alterações.
"O projeto Andersen Saber Solidário é inovador porque traz a função social da arte. Mais do que a
doação de cestas básicas, nós focamos no desenvolvimento do cidadão e entendemos como função
social da arte o aprendizado, o saber, mudar o olhar, aprender um ofício. A cultura transversaliza
todas as áreas e está presente em tudo", comenta o diretor do museu Luiz Gustavo Vidal Pinto.
MODALIDADES - São duas modalidades diferentes de oficinas ofertadas pela Academia Alfredo
Andersen. Os cursos regulares da casa são os de pintura (iniciante, intermediário e avançado),
cerâmica (iniciante, intermediário e avançado), desenho de observação e audiovisual, com aulas de
23 de março a 3 de julho de 2020.

As professoras Juliana Pimenta e Janine Schönfelder conduzem os cursos de Cerâmica que têm
turmas de nível iniciante, intermediário e avançado. Foto Kraw Penas/SECC
Já os workshops são realizados com professores convidados, com aulas de 23 de março a 24 de
abril de 2020. Artistas de diferentes áreas ensinam sobre ilustração botânica, fotografia, pintura,
história da arte descomplicada, leitura de portfólio artístico, psicologia através da arte, roda de leitura
e gravura em metal (teórico).
O workshop de Ilustração Botânica é conduzido pela professora Celine Bini. Foto Kraw
Penas/SECC
INSCRIÇÕES - As inscrições estão abertas de 16 a 20 de março de 2020 e devem ser feitas
diretamente na secretaria do museu, que funcionada das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h. É
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necessário levar cópia de RG e CPF e cópia de comprovante de endereço atualizado. Além disso, é
solicitada a contribuição da "Matrícula Solidária", que consiste na doação de uma cesta básica com
pelo menos 31 itens para quem se inscrever nos cursos regulares e duas latas de leite em pó para
os interessados nos workshops. Os cursos são destinados a maiores de 16 anos. Confira a grade
completa com datas e horários dos cursos e workshops da Academia Alfredo Andersen AQUI.
DOAÇÕES - As doações arrecadadas com a "Matrícula Solidária" vão beneficiar a Associação
Caminho da Vida - Lar Dona Vera, uma entidade sem fins lucrativos com mais de 20 anos de
atuação que abriga crianças retiradas da guarda dos pais pelo Conselho Tutelar devido a denúncias
de maus tratos e violência. Essas crianças são acolhidas e permanecem na instituição enquanto
aguardam reintegração à família biológica ou são direcionadas à adoção. Conheça mais sobre a
entidade pelo site www.lardonavera.org.br.
SERVIÇO
Inscrições abertas para a Academia Alfredo Andersen
De 16 a 20 de março de 2020
Matrícula Solidária: 1 cesta básica com pelo menos 31 itens | cursos regulares
2 latas de leite em pó | workshops
Início das aulas: 23 de março de 2020 (segunda-feira)
Faixa etária: maior de 16 anos
Museu Casa Alfredo Andersen
Rua Mateus Leme, 336. Centro. Curitiba/PR.
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