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Inicialmente às 15hs30min houve o reconhecimento do local pelos participantes do 
evento. Em seguida todos os participantes se reuniram para falar sobre as ações a serem 
desenvolvidas durante o período dos cinco dias. Os artistas falaram sobre seus trabalhos, 
havendo troca de ideias com o público presente e os demais artistas. Cada artista se 
propôs a desenvolver um ou mais trabalhos, sendo estes performances, intervenções, 
instalações, pinturas, vídeos e outros. Ocuparão espaços dentro e fora do prédio, assim 
como as ruas da cidade e determinados lugares por eles estabelecidos. Participaram 
desta conversa artistas, alunos de artes e demais pessoas da comunidade. 

Às 16hs15min aconteceu a oficina de performance de Bianca Scliar. Teve a participação 
de sete pessoas e foi desenvolvida inicialmente em uma peça fechada, espalhando-se 
após algum tempo por diversos lugares internos e externos do prédio. 

Às 16hs50min a performance “Obra” de Mirieli Costa está em andamento. A artista está 
cavando no local de uma antiga passagem, atualmente bloqueada, que liga diretamente o 
prédio ocupado à Estação Ferroviária. A artista pretende desbloqueá-la durante um 
determinado período da ocupação, para depois, bloqueá-la novamente. Esta passagem se 
encontra nos fundos do prédio ocupado pelo arte#ocupaSM, localizado na Vila Belga. 

Às 18hs30min está sendo desenvolvido o trabalho da artista Luana Andrade chamado 
“Construção”. Está localizado em uma sala com poucas aberturas no subsolo do prédio.  
Aos poucos está sendo construído e também se modifica a cada instante. 

Às 18hs45min inicia a construção da obra da artista Rebeca Stumm, uma performance 
coletiva chamada “Trem”. Essa obra envolve a participação do público desde o início até 
sua finalização. Várias caixas de papelão foram montadas na sala principal do prédio com 
a ajuda dos artistas e demais pessoas que estavam no local. Esta performance está 
prevista para ocorrer de quarta a sexta às 15hs. 

Os “Encontros” começaram às 19hs30min. Inicialmente houve a apresentação pessoal de 
cada palestrante, sendo eles o Profº Drº Caryl Lopes, a Profª Ms. Vani Foletto; também 
houve a apresentação geral da equipe de organização apresentada pela Profª Draª 
Rebeca Stumm. No decorrer da conversa  falaram sobre a história social e política dos 
ferroviários e da cidade de Santa Maria. Esse encontro ocorreu na sala de entrada do 
prédio ocupado e teve a participação de aproximadamente quarenta pessoas, entre elas 
professores, artistas, pesquisadores, alunos de artes e demais pessoas da comunidade, 
havendo um grande envolvimento de reflexão, questionamentos e perguntas sobre os 
assuntos.  


