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Após essa pesquisa os participantes entraram em contato com os elementos: água,
terra, ar e fogo, por meio da dança - investigando as memórias que cada elemento
trazia.
Com diversos materiais disponíveis, como argila, barbante, tecido, papéis e meios como
lápis, giz e tinta, cada um fez um registro plástico da vivência, tornando o gesto um
traço...
Por fim, após uma linda roda de troca, formaram-se dois grupos, que criaram (cada um
o seu) uma performance juntando a experiência individual de cada integrante numa
obra coletiva.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esse foi o primeiro ateliê do ano e último presencial, após o início da pandemia…
deixando em nós a boa lembrança do tempo que ainda podíamos nos descobrir com
espaço e em contato (físico), mas seguiremos realizando nossos ateliês utilizando a arte
como forma de reinventar e ressignificar esse momento, para que em breve possamos
nos abraçar!

Aconteceu na Arteterapia do Sedes
Dia 13 de Março recebemos a atriz, arte educadora e
arteterapeuta, Ligia Kohan, que ministrou o ateliê “Um encontro
com minha arte: do gesto ao traço”.
O encontro foi um convite para entrar em contato com o próprio
corpo, por meio de exercícios que possibilitavam investigar os
diferentes ritmos e maneiras de caminhar, percebendo as
sensações que essas mudanças e outras emoções sugeridas
causavam em cada participante - sempre observando as cores,
formas, músicas e personagens que surgiam a partir dos
movimentos e gestos.
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Inscrições abertas
Os cursos de Expansão Cultural do Instituto Sedes estão com inscrições abertas para a
modalidade online. Para maiores informações acesse www.sedes.org.br

Redes do Departamento
Siga as redes sociais e acesse o site do Departamento de Arteterapia do Instituto
Sedes Sapientiae para acompanhar nossos conteúdos, conhecer mais sobre o curso
de Especialização em Arteterapia e os cursos de Expansão Cultural oferecidos pelo
Departamento, saber sobre os próximos eventos...
Site: www.arteterapia.sedes.org.br
Facebook: fb.com/departamentoarteterapia
Instagram: @arteterapiasedes
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