
Santo André tem ‘rave poética' neste sábado

Neste sábado (8), a partir das 15h, a Escola Livre de Literatura de Santo André realiza
uma “rave poética”, com exercícios áudio-visuais e lítero-musicais de produção dos
alunos das oficinas.
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Neste sábado (8), a partir das 15h, a Escola Livre de
Literatura de Santo André realiza uma “rave poética”,
com exercícios áudio-visuais e lítero-musicais de
produção dos alunos das oficinas. O evento faz parte da
mostra de fim de ano “Arte na Cidade”, que apresenta
mais de 100 trabalhos até o final de dezembro,
realizados pela Emiacidade (oficinas de música, teatro,
dança e artes plásticas) e Escolas Livres de Teatro
(ELT), Dança (ELD), Literatura (ELL) e Cinema e Vídeo
(ELCV).

As escolas livres e a Emiacidade são gratuitas e cada
oficina adota um critério de avaliação, que varia entre
avaliação escrita, entrevista e teste prático. Para se
inscrever não é necessário ser morador de Santo André

e nem ter conhecimento na área. “Eu acho que é importante para uma cidade dar oportunidade
para a população vivenciar a arte, porque a arte melhora a qualidade de vida do indivíduo,
dando vazão ao imaginário”, diz Vera Bombonatti, gerente de formação cultural da prefeitura de
Santo André.

Para Edson Costa Nunes, morador de São Paulo, ex-aluno da ELT e participante da escola de
cinema, os trabalhos feitos pelas escolas e apresentados no fim de ano não são simples
trabalhos de finalização de curso. “Para mim, os curta-metragens que produzi ao longo das
aulas são trabalhos para entrarem no meu currículo”. Edson já era ator formado quando
resolveu começar as oficinas oferecidas pela escola de teatro de Santo André.

 “Experimentei a reciclagem de atores na ELT e foi o curso que mais aprendi na minha vida,
porque a experiência não era só o curso e sim projetos integrados que me engrandeceram
muito como ator”. Para o ator, as escolas incluem toda a população, já que não é fechada
apenas para moradores de Santo André e já abriu vagas a estrangeiros que se interessaram
nas oficinas.

A coordenadora da Escola de Cinema e Vídeo, Mônica Cardella, diz que nem todas as turmas
tiveram tempo de terminar os trabalhos e por isso só uma parte das pessoas apresentou, mas
considera as apresentações fundamentais: “Para os aluno é legal mostrar o trabalho deles e
para a gente, como poder público, mostrar para a prefeitura o nosso trabalho”.
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  Rave poética 
Dia 8/12, sábado – a partir das 15h 
Casa da Palavra

Intervenções e experimentações lítero-musicais e audio-visuais a partir dos estudos e
produções da ELL 2007. A ELL vivenciará uma Rave Poética, que se traduzirá por uma invasão
poética espacial e interativa. Várias linguagens e formatos serão experimentados com base na
natureza transgressora e de superação infinita da poesia e do ser poético.

Abertura: Hip Hop de Mesa Especial - Poesia  
Convidados e artistas conversam com o público e fazem sua arte nos moldes de uma roda de
samba, com dança de rua, grafite, a música do  DJ Nato, a poesia urbana dos MCs Arnaldo Tifu
e Enézimo e a percussão de Nenê, com destaque pela interação com a poesia dos alunos da
ELL no ritmo beat, durante o momento Zhô. Parceria com CRJ e o selo andreense Pau de Dá
em Doido.  
Concha Acústica, 18h30

A poiesis do ser  
Produção visual de Gerber de Sá, integrante da ELL, contendo fotos, vídeos, registros poéticos
das atividades, encontros e saraus da ELL 2007. 
Vários e simultâneos horários 
Salão Tabuleiro Latino

El Sarau Noite Adentro – A poiesis do ser  
Das 22h às 6h 
O livre da literatura, a oralidade e a atitude poética, o casulo, a cigarra, os maloqueiristas e as
encantadeiras 
O já consagrado sarau mensal da ELL terá o formato de uma rave poética, durante a noite e
toda a madrugada. Às 06h haverá um café coletivo, produzido pelos próprios participantes.
Traga sua fruta preferida, uma guloseima da infância, um prato escondido na sua memória
poética e celebre a poiesis do (seu) (nosso) ser.
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