Educativo Bienal na 30ª Bienal – A iminência das poéticas

As ações do Educativo Bienal para a 30ª edição estão sendo elaboradas desde
2011 em parceria com a curadoria da exposição. Em janeiro deste ano,
iniciaram-se os Encontros de Formação em Arte Contemporânea para
professores, educadores sociais, jornalistas e público em geral, dando início à
interlocução com os conceitos, artistas e obras da exposição A iminência das
poéticas. De janeiro a março de 2012 já foram realizados 25 encontros para
aproximadamente 2 mil pessoas.
Um novo material educativo está sendo produzido, com tiragem prevista de 15
mil exemplares e distribuição gratuita. A publicação é elaborada pela equipe do
Educativo em colaboração com a curadoria da mostra e a equipe de
Comunicação da Bienal. Esse é o terceiro material produzido por esta
curadoria educacional. O curso a distância para professores de arte do Estado
de São Paulo, Tão Perto Tão Longe, também está em sua terceira edição e
estará no ar a partir de setembro.
Outra ação de destaque é o curso para educadores da Bienal, estagiários que
atenderão o público durante a mostra. Com início em maio, o curso dará
continuidade à formação de 150 estudantes universitários, muitos dos quais já
vêm trabalhando com este Educativo desde 2010.
Alguns educadores, agora formados, se tornarão supervisores ou educadores
profissionais. O Educativo Bienal tem por princípio a formação continuada em
todos os níveis de sua equipe.
Dando continuidade a suas ações, após a abertura da exposição, o Educativo é
responsável pelas visitas orientadas para grupos agendados e público
espontâneo, ateliês, programação paralela, que inclui palestras e seminários,
performances, exibição de filmes e eventos especiais para famílias.
O Educativo tem a preocupação de promover encontros com os mais variados
públicos, atendendo a especificidade de cada um. Um programa para grupos
de terceira idade, o +60, e ações para pessoas com deficiência, como as
visitas em LIBRAS.
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