Fevereiros
Violeta foi
para o céu

Este mapa é um convite a explorar novas trilhas,
mais do que sonoras. Para carregar na bolsa, no
bolso, no carro, deixar no criado-mudo de casa,
levar consigo no ônibus. Sim, é uma cartografia
cirandeira, ideal para ampliar as experiências vividas
aqui. Ou seja, depois de ver os filmes, participar
das oficinas e adentrar as rodas musicais, além de
refletir, cantar e dançar nas muitas atividades da
mostra, é ainda possível continuar cirandando por
linhas ou trilhas temáticas. Em cada rota, há algumas
estações (ou diversas sugestões sobre o que ler, ver,
ouvir e experimentar) que dialogam com alguns dos
nossos filmes em destaque. Então a dica é: escolha
um percurso (identidade, infância ou natureza?),
confira os filmes do caminho e, depois, desembarque
calmamente em uma das estações (um livro?), pule
outra parada (um música?) ou revisite uma terceira
(um site?). E, assim, deixe esta Ciranda seguir
reverberando em você. Como na vida, cada jornada
começa pelo desejo de desbravar novos mundos.
Boa viagem... E até a próxima volta!
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O menino, a favela,
as tampas da panela

Andrés Wood

de

de

(documentário)

Cao Hamburger

de

Fala de bicho,
fala de gente Cantigas de ninar
do povo Juruna

de

Pare, olhe, escute
de

Kátia Lund

Orquestra da natureza: sons do
nosso planeta em transformação

hibridos.cc

Coral infantil da Fundação
Clóvis Salgado e Grupo de
percussão da UFMG

de Agência Pública

(documentário)

Território das experiências primeiras, janela de
paisagens imensas, foz das sonoridades da vida.
Por esta trilha, encontraremos meninas e meninos
transgredindo o próprio viver.

Palavras ao vento
de

Vivo por dentro:
uma história de música
e memória

Sylvain Vincedeau
(animação)

Escrita curativa
curso de Geruza Zelnys

de

Michael Rossato-Bennett
(documentário)

Mest r es

radio.garden

Fortuna

Reza de mãe

Cozinha Ocupação
9 de julho

de

Allan da Rosa

www.facebook.com/
cozinhaocupacao9dejulho

O ídolo
de Hany Abu-Assad
(ficção)

Ouça o silêncio
de Mariam Chachia
(documentário)

de

Gabriela Greeb

Falani Afrika

(documentário)

Song of the new earth
Ward Serrill

(documentário)

O som da terra,
Doug Aitken
em Inhotim, MG
de

As trilhas da natureza nos levam a atalhos da
interioridade. Ou seja, o que muitas das estações
daqui nos sinalizam é que procurar esses territórios
é encontrar-se na essência.

Wild sanctuary

Cantos da
floresta

wildsanctuary.com

Cantos de trabalho,

cantosdafloresta.com.br

O Grivo

C u ra

ogrivo.com

Música para
elefantes

Es cu ta

de

Amanda Feldon
(documentário)

Escutar o mundo, escutar a nós mesmos, escutar
o outro, escutar a infância. Ser escutado. Nesta
caminhada, cada parada pede que estejamos com
todos os sentidos em alerta.

de

Heroínas negras
Grandma Lo-Fi: the basement
brasileiras
em 15 cordéis tapes of Sigrídur Níelsdóttir
de

Ao sintonizar nestas estações, descobrimos o poder
de cura da música, potente em superar traumas,
relembrar o que realmente importa neste caminhar.

Jarid Arraes

Mapeando
afetivamente
a foz do rio Doce

de Orri Jónsson, Kristín Björk

cartografiadafoz.com

Kristjánsdóttir e
Ingibjörg Birgisdóttir

de

Claudia Andujar

andreabujamra.net

de

Projeto Humanae
Angélica Dass
angelicadass.com/
humanae-project
de

João, o galo
desregulado
de

(animação)

Casa Mestre
Ananias

rua Conselheiro
Ramalho, 939, Bixiga,
São Paulo

Muitas coisas, poucas
palavras - A oficina do
professor Comênio e a arte
de ensinar a aprender

marieangebordas.com

Camila Carrossine
e Alê Camargo

Wyanã Uia-Thê
Kariri-Xocó

Rua Capote Valente, 305,
Pinheiros, São Paulo

Praça Kantuta, s/n,
Canindé, São Paulo

Músico
André Abujamra

Fulkaxó,
de

Casa Jaya

Feira Kantuta

(documentário)

Claudia Andujar:
No lugar do outro

Cia Cabelo de Maria

Artista visual

Ex per im en taç õe s

LITERATURA

Radio Garden

Luiz Antonio Simas
e Luiz Rufino

Maestrina
da favela

Natur ez a

música

(animação)

Hilda Hilst
pede contato,

de

IMAGEM

de Lee Unkrich

(documentário)

de

conteúdo digital

de

Joaquim Castro,
Eduardo Nazarian e
Mariana Aydar

Iden t i d ad e

CINEMA

de

de

Uma boa dose de teimosia, um bocado de
persistência. Não importa as circunstâncias, os
personagens das narrativas deste percurso seguem
cantando seus sonhos, suas lutas.

espaço

Tchiribim,
tchiribom,
cantando pelo
mundo,

Ciência encantada
das macumbas,
Amazônia
groove

Viva – A vida
é uma festa

O dom da infância:
memórias de um
garoto africano
de Baba Wagué Diakité

(documentário)

Dominguinhos

Resi s t ê n c i a

Esta é uma rota para quem não teme experimentar
o novo ou deseja seguir sempre desbravando o
desconhecido. A cada nova parada: uma inusitada
descoberta.

legrandorchestredesanimaux.com/br

de Bruno
Murtinho

Aqueles e aquelas que nos inspiram (cri)ações
caminham por estas estações. São mestres e
mestras dos cantares, fazeres, brincares e também
viveres. Escolha sua parada.

Aqui, em cada parada, o convite é mirar ou ouvir
um jeito de ser ou estar no mundo. Quem somos?
Para onde vamos? São algumas das perguntas para
neste caminho percorrer.

A grande
orquestra
dos animais

Amazônia resiste

de Robert Hillman

Infâ n ci a

Ondjaki

Villa-Lobos e os
brinquedos de roda

de Cristina
Martins Fargetti

Híbridos, os
espírito do Brasil

Cildo Meireles
itaucultural.org.br/
ocupacao/cildo-meireles/
de

Maquinação do mundo:
Drummond e a mineração
de José Miguel Wisnik

(documentário)

No site da Ciranda, acesse detalhes
dessas referências indicadas nas
muitas trilhas que nos levam a ampliar
este verbo-viver que é cirandar!

Ouvir o rio,

Há prendisajens com o xão (o segredo
húmido da lesma & outras descoisas)

no Morro do Querosene,
Butantã, São Paulo

Mário de
Andrade

Kristóf Deák

criancaenatureza.org.br/gps-da-natureza /login

Festa do boi

de

de

GPS da natureza

meninasdesinha.org.br

Missão de
pesquisas
folclóricas

TODOS JUNTOS
(ficção)

Rua Purpurina, 412,
Vila Madalena,
São Paulo

Meninas
de Sinhá

Humberto Mauro
(ficção)

Instituto
Brincante

(ficção)

(ficção)

Meus oito anos

Marcio Debellian

Chico dos Bonecos

Urubu
de

Tom jobim

Canções praieiras
de

Um jogo chamado música - Escuta,
experiência, criação, educação
de

Teca Alencar de Brito

Dorival Caymmi

Paola Barreto

Being hear

Caixas de música

Palmer Morse e
Matthew Mikkelsen

(ficção)

(ficção)
de

(documentário)

Carlos Fausto,
Leonardo Sette e
Takumã Kuikuro

de

(documentário)

Maré capoeira
de

As hiper mulheres

de Georges GachoT

Papageno
de

Lotte Reiniger
(animação)

Concepção e pesquisa: Gabriela Romeu e Luísa Cortés/Estúdio Veredas

Ca rt og raf i a
Ci ran de i ra

