
DESVENDANDO A BIENAL DE VENEZA 
N O V E M B R O  D E  2 0 2 2



A Bienal de Veneza é a mais antiga e
prestigiada mostra de arte e arquitetura do
mundo. 

Nosso curso permite que você explore este
grande e complexo evento da maneira
certa: conhecendo os organizadores e
artistas e tendo conversas íntimas com
especialistas e curadores. 
É uma experiência estruturada e inspiradora. 

Explore a famosa exposição junto com
especialistas internacionais 
e aprenda como fazer parte dela. 

A BIENAL



Compartilhamos 12 anos de
experiência na organização de
projetos durante a Bienal.
Você participará de palestras
com dados sobre a estrutura e
o financiamento da Bienal,
receberá listas de contatos,
informações sobre
deslocamento até os espaços
expositivos

Juntamente com curadores e
artistas, você visitará
mostras e eventos colaterais
selecionados. Durante a
semana de abertura ou de
encerramento, participará de
eventos em palácios do
Grande Canal e nos jardins
de esculturas de Giardini
Marinaressa.

Você começará as manhãs
com um café italiano na
varanda de um histórico
palácio veneziano, faremos
um belo passeio de barco
por Veneza e descobriremos
os melhores museus e joias
escondidas da cidade.

A EXPERIÊNCIA
O QUE OFERECEMOS:

CONHECIMENTO
LOCAL

EXIBIÇÕES E
EVENTOS ESPECIAIS

EXPERIÊNCIA
VENEZIANA



DIA 1
10.00–10.30 | PALAZZO MICHIEL
Café da manhã de boas vindas e introdução com
Alexandra Laqueur 

10.30–12.30 | PALAZZO MORA
Palestra História Curatprial da Bienal de Veneza com
Laura Tinti 

12.30–13.30 | ALMOÇO 

14.00–14.30 | FONDACO DEI TEDESCHI
A Visita ao Rooftop com vista de Veneza

15.00-16.30 | VENICE CENTER
Visita a pavilhões nacionais selecionados e eventos
colaterais com Laura Tinti

17.00 | Drinks (opcional)

DIA 3
10.00–11.30 | ARSENALE DELLA BIENNALE 
Palestra com o time da Biennale (TBC)

11.30-13.00 | TOUR GUIADO

13.00-14.00 | ALMOÇO 

14.00–15.00 | ARSENALE
Tour guiado

DIA 2
09.00–11.00 | PALAZZO MICHIEL 
Palestra Como participar da Bienal de Veneza
(localizações, logística, orçamentos) com  Alexandra
Laqueur 

11.15–13.00 | Q&A com artistas e curadores participantes
da Bienal 

13.00-14.00 | ALMOÇO 

14.30-17:30 | GIARDINI DELLA BIENALLE
Tour guiado 

DIA 4
9.00–11.00 | PEGGY GUGGENHEIM COLLECTION 
Tour Guiado 

11.00–12:30 | ALMOÇO 

12.30–14.00 | PALAZZO MICHIEL 
Discussão em Grupo To Biennale or not to
Biennale? 

14.00–14.30 | PALAZZO MICHIEL 
Cerimônia de certificado 

14.30–15.30 | CITY CENTER
Tour de barco ao redor de Veneza 

PROGRAMAÇÃO



Tour em Galerias de Arte Contemporânea 

Visita ao Arquivo da Bienal 

Visita a mostras temporárias: seleção de
mostras de arte contemporânea
conforme agenda das principais
instituições e museus da cidade (Palazzo
Grassi, Fondazione Prada, Galleria della
Accademia, Palazzo Ducale, Fondazione
Cini, Punta della Dogana). 

Tour de Arquitetura em Veneza: durante o
passeio, você aprenderá sobre a
arquitetura histórica da cidade,
Patrimônio Mundial da UNESCO.

OUTRAS OPÇÕES



10 A 13 NOVEMBRO 2022 (confirmado) 1150 EUR. (pode ser dividido em até 3 vezes) 

IDIOMA: Inglês 

DURAÇÃO: 30 horas (aproximadamente)

DESVENDANDO A BIENAL DE VENEZA

Datas: Investimento:

O que inclui:
Aulas e visitas guiadas com experts em inglês
Arquivos e materiais de estudos
Entradas para os museus e exibições que fazem parte do programa
Catálogo da mostra do European Cultural Centre
Café da manhã, bebidas e lanche durante as aulas
Ecobag com mapa de Veneza, lista de hotéis e restaurantes
Certificado de Participação personalizado
Tour de lancha por Veneza

OBS. Não está incluso: passagens, hospedagem e alimentação



A European Cultural Academy é especializada em educação
profissional em artes, design e arquitetura, programas de
verão para universitários e treinamento de professores. Com
sede em 3 palácios históricos em Veneza, somos a filial
educacional do European Cultural Centre, a segunda maior
fundação cultural da cidade depois da Bienal de Veneza.
Nosso segundo hub fica na Holanda, situado ao lado do
mercado de flores na bela cidade de Amsterdã.
Compartilhamos mais de 12 anos de experiência na
organização de exposições, eventos culturais e educacionais
em Veneza.

Nossos programas são desenvolvidos em conjunto com
renomadas universidades e instituições, como British
Council, University of Oxford e Melbourne School of Design. Os
nossos alunos assistem a aulas ministradas pela equipe da
Bienal de Veneza, por artistas, designers, arquitetos,
curadores de museus e professores universitários. 

SOBRE



DESVENDANDO A 
BIENAL DE VENEZA 

BR: Maria Amélia Sallum 
+55 11 98507-2470 

maria.sallum@finuni.art 
 

IT: Palazzo Michiel, Strada Nova, 4391, 30121
Campo Santi Apostoli, Venice 

 
NL: Arntzeniusweg 17h 1098GK, Amsterdam,

Netherlands 
 

SOCIAL: https://bit.ly/eca-social 


