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Acervo Mariposa
É programa cultural sem finalidade lucrativa que gerencia o acesso
gratuito à sua videoteca especializada em dança, nacional e internacional. O
Acervo Mariposa possui vídeos digitalizados de dança em diferentes formatos:
registro de espetáculo; ensaios; workshops/oficinas; documentários;
entrevistas; videodança e/ou linguagens relacionadas.
O objetivo principal do acervo é disponibilizar e compartilhar o
conhecimento em dança nacional e internacional através de eventos
educativos para pesquisadores, artistas e o público em geral, visando a
construção de um patrimônio coletivo, estabelecendo a difusão e
democratização do conhecimento em dança.
A autorização dos vídeos é realizada segundo a regulamentação do
CreativeCommons (www.creativecommons.org.br), projeto sem fins lucrativos
de gestão dos direitos autorais que disponibiliza licenças flexíveis para obras
intelectuais, permitindo ao autor autorizar o uso de sua obra por terceiros, no
alcance que assim o convier.

Como se dá a doação dos vídeos?
A política do Acervo em relação à doação de material se dá a partir da
autorização do próprio artista e através da selagem por ele escolhida com o
sistema copyleft de direitos autorais do Creative Commons.
Portanto, como qualquer outro parceiro do Acervo Mariposa, a instituição e
respectivamente seus docentes, devem seguir as mesmas normas de utilização
que o próprio artista escolheu. Assim, cópias não poderão ser feitas e o
material doado só poderá ser utilizado para exibição no próprio local e em
sala de aula e/ou palestras, necessariamente gratuita e com a autorização do
artista (Termo de Autorização). A lista dos vídeos doados (quais trabalhos e
quantidade) será realizada em comum acordo entre o Acervo e a instituição
parceira, sempre respeitando a autorização prévia dos artistas.
O Acervo Mariposa constrói um patrimônio coletivo em colaboração com a
Instituição parceira.
Nirvana Marinho
nirvana@acervomariposa.com.br

www.acervomariposa.com.br
11 – 76550982

