
ARTE

Coordenador: CLAUDIA VICARI ZANATTA

A ação Projeto Mobiliários é realizada em parceria com o Centro
Acadêmico Tasso Correa do Instituto de Artes. e visa estimular a
discussão e a apresentação de alternativas para reativar alguns espaços
de convivência do Campus Centro da UFRGS. Neste local, os espaços
de convivência para o tempo livre se referem especialmente aos bares.
Mas basta uma caminhada pelo Campus para se verificar que existem
muitos outros locais que poderiam ser utilizados por quem não quer
consumir, quer apenas estar, ler um livro, tomar sol, conversar
calmamente, sem tanto ruído, estudar ao ar livre, descansar. Locais
esses que não possuem nenhum mobiliário que convide a se estar neles.
É a partir daí que decidimos iniciar um projeto para fomentar que a
comunidade acadêmica participasse da discussão a respeito de tais
espaços.  A primeira parte da ação constou em conversas com as
entidades  responsáveis por gerir os espaços do campus, (prefeitura da
universidade e SUINFRA) para apresentação do Projeto Mobiliários e
busca de sugestões sobre sua apresentação e viabilidade.  A partir disso
foi realizada uma convocatória para elaboração de edital para um
concurso de alternativas dos usos dos espaços selecionados a partir da
conversa com os órgãos competentes. Foi também lançado  um blog do
projeto e feita sua divulgação.   O concurso foi aberto a toda a
comunidade acadêmica, objetivando envolver os usuários dos espaços
na d iscussão em re lação aos seus usos e abr i r  espaço para
apresentação de propostas para usos alternativos. O edital do concurso
ficará aberto até final de setembro. O projeto ainda encontra-se em fase
inicial, ja tendo levantado discussões favoráveis e algumas críticas. Até o
fim dessa primeira etapa, nosso compromisso e acolher estas propostas,
manter o blog do projeto em permanente atualização, com espaço para
perguntas e respostas. Ao longo dessa espera, fazer pesquisa de outras
experiências em arte pública, tanto propostas por artistas, arquitetos,
engenheiros, designers. Neste primeiro momento  o objetivo é despertar
olhares para o entorno, analisar como estamos e como estão procedendo
com as ocupações de espaços públicos, quais devem ser nossas atitudes
como cidadãos usuários dos espaços públicos e semi-públicos, quais são
nossas responsabilidades e o que gera nossa omissão ou ''intromissão''
nestes espaços.  Até setembro, vamos continuar a divulgar o projeto e o
ed i ta l  do concurso,  e  promover  eventos para desper ta- lo  ao
conhecimento da comunidade acadêmica. A oficina pic-nic proposta no
Salão de Extensão vai ser um importante momento para prestarmos
conta do andamento do projeto, bem como avaliarmos seu andamento,



posto que já teremos algumas inscrições para a participação do concurso
Projeto Mobiliários.


