Arte & Transformação Social e "Colocando o Show na Estrada"
Arte & Transformação Social é um projeto no Rio de Janeiro, inspirado por
Cal Arts (www.calarts.edu, e CAP - Community Arts Partnership).
"Se nada nunca mudasse as

borboletas não existiriam."
Nosso foco é primáriamente, mas não exclusivamente, voltado para o
joven de 14 a 18 anos que vive em áreas de risco e baixa renda, e que demonstra um interesse, e
potencial artístico nas várias areas de arte (música, dança, teatro... Etc). Somos mais uma
plataforma e possível ponte para o crescimento destes jovens. Apoiamos e afirmamos como
essencial ao que fazemos o trabalho das ONGS e instituições locais voltadas à transformação
social através das artes.

Desde nosso início 263 jovens já experimentaram os vários programas de A&TS.
1) CAT RIO (Criando Artes Together - 1 a 2 semanas de Criação de Artes em cooperação com
professores internacionais e outros jovens artístas - 2a a 6a Feira de 9:00 as 17:00 horas)
2) CAP USA (Community Arts Partnership) 3 semanas na California junto ao programa da
Universidade Cal Arts (fundada por Walt Disney) - selecionamos entre os participantes de CAT)
3) CSE (Colocando o Show na Estrada) 3 Semanas em Tour. Selecionamos oito jovens que se
destacam por suas artes e comportamento durante o CAT RIO.
4) CEU (Conduzindo o Estudante a Universidade) Apoio à família e preparo dos Estudantes que
querem estudar fora do Brasil.
Sobre Colocando o Show na Estrada (CSE)
Colocando Show na Estrada é um dos mais cobiçados programas de A&TS. Os jovens
selecionados à critério do Diretor Geral, Professor Wainer Guimarães, são preparados através de
ensaios músicais, dança, e ensinos fundamentais de valôres Cristãos, por um mínimo de 3 meses
antes da viagem. A oportunidade é incomparável.
Esta viagem também iluminará e informará os jovens artistas e a audiência de passos para a
criação de uma carreira profissional em Artes ao mesmo tempo que implementará a habilidade
de cada jovem artista de se apresentar a vários tipos de audiência. A audiência, como benefício,
irá saborear em primeira mão a cultura artística autentica do Brasil e será inspirada pelo espírito
criativo dos jovens e através dos jovens. Neste processo cultural-educacional estes jovens
artistas crescerão não só em suas abilidades artísticas mas em um todo.
E, em termos ainda mais práticos, estes jovens artistas serão expostos a uma variedade de
instituições de alta educação o que talvez venha criar oportunidades para bolsas de estudos as
quais estes jovens nunca antes havia tido. (Thiago Vitório e Peter Mark hoje estão estudando em
US como um resultado direto do link criado por Colocando o Show na Estrada)
DIRETOR
Wainer Guimaraes nasceu e foi criado no Rio De Janeiro, mas viveu fora do
Brasil por mais de vinte e seis anos em lugares como Portugal, Espanha, e
Hawaii, Pensylvania, Illinois, e California em US.Durante este tempo ele
trabalhou com jovens & adultos criando e dirigindo projetos focalizados em
transformação social local e global. Em 2007 voltou ao Brasil com sua esposa
Magui e o filho mais novo, Peter Mark, e juntos iniciaram Arte &
Transformação Social. CV do diretor: www.artetransforma.org/wgcvp.pdf

