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50 ANOS 
GOETHE INSTITUT
PORTO ALEGRE
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O projeto 50 anos Goethe-Institut Porto Alegre
oferecerá à comunidade de Porto Alegre uma
programação especial, em comemoração ao
aniversário de cinquenta anos de atuação da
instituição na capital gaúcha.
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DÍALOGO 
Ao completar 50 anos de intensa atuação na comunidade de Porto Alegre, o ICBA, através 

do Goethe-Institut,  reafirma seu papel no estímulo à criação e experimentação artística e 

no diálogo com diferentes setores e agentes da cultura, trabalhando a partir de linguagens 

variadas, do teatro às artes visuais, e investindo em uma programação que reforça o seu 

compromisso de atuar para além dos muros da instituição.

OUSADIA 
O diálogo entre diferentes linguagens artísticas, a colaboração e o esforço de 

descentralização são as marcas deste projeto.
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INDEPENDENTES

OCUPAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS INDEPENDENTES
A cada mês, um espaço da cidade receberá atividades realizadas em colaboração com o 

Goethe-Institut: mostras de cinema, oficinas colaborativas com artistas alemães e 

brasileiros e mini-aulas de alemão. Os espaços estão localizados em diferentes bairros de 

porto alegre – bom fim, tristeza, centro e restinga – e possuem trajetória reconhecida no 

meio cultural.

MINI-AULAS DE ALEMÃO
Aulas de introdução ao alemão em formato pocket, oferecidas



Seite 5AÇÕES PREVISTAS PARA OS ESPAÇOS 
INDEPENDENTES

CINE ALEMÃO 
Uma seleção de filmes pertencentes ao acervo do Instituto Goethe será apresentada em 

cada um dos espaços parceiros ao longo do mês de ocupação.

OFICINAS COLABORATIVAS
Organizadas nos espaços parceiros, as oficinas colaborativas serão ministradas sempre por 

um profissional brasileiro e outro alemão, integrando diferentes interesses, perspectivas e 

linguagens. Cada espaço parceiro receberá uma oficina ao longo do mês de ocupação. 

.
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ARTISTAS CONVIDADOS
Três artistas realizam obras que ajudam a compor a identidade do programa: um deles 

desenhará a identidade visual do projeto; outro pensará o ambiente do Goethe Club, que 

funcionará como um ponto de encontro ao longo dos meses de atividades; e o terceiro será 

convidado a desenvolver um trabalho a partir do arquivo do Instituto Goethe, a ser 

apresentado em dezembro.

LANÇAMENTO DO PROGRAMA 
Para o lançamento do projeto 50 anos  Goethe-Institut Porto Alegre, será realizado o 

primeiro Goethe Club para imprensa e convidados. No mesmo dia será lançado o edital de 

convocatória do Festival e agenda do projeto. 

GOETHE CLUB
Entre agosto e novembro, o Instituto Goethe recebe um DJ convidado e realiza um bate-

papo sobre literatura e música contemporânea da Alemanha. O hall do instituto acolherá 

um trabalho de arte desenvolvido especialmente para o Goethe Club. 
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CINEMA, LITERATURA, MÚSICA, ARTES 
VISUAIS 

PROPOSTA 
A proposta é realizar uma convocatória aberta para selecionar quatro projetos inéditos 

desenvolvidos em colaboração por artistas de pelo menos duas linguagens distintas. 

Em outras palavras, cada projeto deverá reunir no mínimo dois artistas ou grupos de 

artistas de diferentes disciplinas – teatro, dança, cinema, literatura, música, artes visuais –, 

sendo concebido para ser apresentado em espaços públicos de Porto Alegre.

FORMATOS 
Os formatos poderão ser os mais variados e experimentais – performance, ação, instalação, 

intervenção, rádio, revista, sarau – sendo que as quatro propostas serão apresentadas ao 

longo de uma mesma semana. Selecionados por meio de uma comissão interdisciplinar, 

cada projeto receberá um valor fixo de produção e um cachê.
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Novembro 2014 – Maio 2015– captação de recursos 

Junho 2015 – contratação de equipe, convite a artistas para criação de identidade visual, trabalho 

para a fachada e ambiente do Goethe Club, contratação de artistas convidados, preparação de 

material de divulgação, assinatura de contrato com espaços parceiros, solicitação e autorizações 

para atividades em espaços públicos, fechamento de parceria com comunidade alemã do RS 

(parceiros, empresas, etc); 

Julho 2015 - produção das atividades com os espaços parceiros (seleção de filmes para mini 

mostras nos espaços, produção dos encontros com a cultura alemã e das atividades especiais 

desenvolvidas em cada espaço)

Agosto 2015 – lançamento do programa e da convocatória do Festival para imprensa e 

convidados 

Setembro 2015 – Goethe Club | Goethe ocupa Espaço 1 | Festival: encerramento da convocatória 

Outubro 2015 – Goethe Club | Goethe ocupa Espaço 2| Festival: divulgação dos selecionados 

Novembro 2015 – Goethe Club | Goethe ocupa Espaço 3| Festival: produção das ações para o 

festival 

Dezembro 2015 - Goethe Club | Goethe ocupa Espaço 4| Festival + Goethe Club de encerramento 
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PATROCINIO MASTER 

R$ 276.710,00 VIA LEI ROUANET ART. 18 + R$ 97.00,00 VIA LIC RS)

# LOGOMARCA DA EMPRESA EM TODO O MATERIAL DE DIVULGAÇÃO, IMPRENSA, SITE, REDES SOCIAIS

# CITAÇÃO DA EMPRESA NA ABERTURA E ENCERRAMENTO DE CADA EVENTO

# AÇÃO COM FOCO NO PÚBLICO DA EMPRESA DENTRO DO GOETHE CLUB 

# ENVIO DE EMAIL MARKETING PARA ALUNOS E AMIGOS DO GOEHTE COM PROGRAMAÇÃO DO PROJETO E LINK PARA 
SITE DO PATROCINADOR 

PATROCINIO -COTAS 

5 COTAS DE R$ 56.000 ( LEI ROUANET – ART.18) 

4 COTAS DE R$ 23.000 (LIC RS)

# LOGOMARCA DA EMPRESA EM TODO O MATERIAL DE DIVULGAÇÃO, IMPRENSA, SITE, REDES SOCIAIS

# CITAÇÃO DA EMPRESA NA ABERTURA E ENCERRAMENTO DE CADA EVENTO

APOIO DIRETO (SEM DEDUÇÃO DE IMPOSTO)

10 COTAS DE R$ 10.000
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AGRADECEMOS POR 
SUA ATENÇÃO!

Contato
ANGÉLICA SEGUI |  (51) 9686 0180 | 9686 3200

angelica@masproducao.com

mailto:angelica@masproducao.com

