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T al qual sua linha reta
– um universo explo-
rado em relevo –, o

andreense Luiz Sacilotto
(1924-2003) é um artista e
um homem expressivo. Ar-
te e pessoa, nesse caso, são
uma composição de inteli-
gências e paixões. Não à
toa, o mestre é sempre re-
verenciado pelos predica-
dos razão e sensibilidade.
Um pouco mais dele, e de
sua obra, estará na exposi-
ção Sacilotto em Contextos,
que a Casa do Olhar, em
Santo André, abre hoje, a
partir das 19h.

O artista será revelado
através de obras de acervo,
fotografias e documentos.
Há imagens que retratam
momentos que vão da in-
fância à velhice. “A mostra
tem a proposta de contar
quem foi Sacilotto e em
qual contexto de formação
ele viveu”, conta a curado-
ra Agda Carvalho. Por isso
o nome: Sacilotto será des-
vendado nas camadas que
compuseram sua vida.

Além de contar com moni-
toria, a exposição traz vídeo-
documentário sobre o artis-
ta. Imagens dele na escola
infantil, no curso profissio-
nalizante no Brás, na esta-
ção de trem em Santo An-
dré e dando palestra nos
anos 1990 recriam seu per-
curso artístico. Documentos
importantes, entre eles o
manifesto Ruptura – do
qual Sacilotto foi um dos
pensadores –, que inaugu-
rou exposição homônima e
marcou o início do movi-

mento concretista brasilei-
ro, também estão presentes.

PESSOA E LUGAR
“É importante para

quem quiser conhecer não
só a trajetória do Sacilotto,

mas o papel de Santo An-
dré nela e vice-versa”, co-
menta Flávia Dotto, cura-
dora de arte da Prefeitura
andreense.

Santo André e Sacilotto
viveram uma bela história.

A cidade em franca expan-
são com a industrialização,
principalmente a partir da
metade do século passado,
deu-lhe muito material pa-
ra pensar em seu trabalho.
A arquitetura, as linhas de
produção, os novos mate-
riais utilizados pelas indús-
trias, tudo era filtrado por
seu radar. Do contrário, a
cidade também ganhou
muita influência com Saci-
lotto. Além de ser o mais fa-
moso artista plástico da re-
gião, reconhecido no mun-
do todo, Sacilotto deu no-
me a importantes institui-
ções municipais: o Salão
de Arte Contemporânea e a
própria Casa do Olhar.

“O Sacilotto habita a ci-
dade, pertence à ela. Suas
esculturas estão inseridas
no contexto urbano”, pon-
tua Agda.

▼ Sacilotto em Contextos – Exposi-

ção. Abre hoje, às 19h. Na Casa do Olhar

– Rua Campos Sales, 414, Santo André.

Tel.: 4992-7730. Visitação: 2ª a sáb.,

das 10h às 17h. Grátis. Até 13 de julho.
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▼ O Espaço de Artes e Convi-
vência Gambalaia (Rua das
Monções, 1.018. Tel.:
4316-1726), em Santo An-
dré, prestigia hoje a produ-
ção audiovisual do Grande
ABC. O local serve de sala de
cinema para receber curtas-
metragens realizados pelo
Coletivo N.A.S.A. (Núcleo
de Ações Socioculturais Ati-
vista). As sessões ocorrem a
partir das 21h e a colabora-
ção é voluntária.

O grupo formado por alu-
nos da ELCV (Escola Livre
de Cinema e Vídeo), tam-
bém do município, apresen-
ta cinco filme: Gag, de Tér-
cio Emo Gomes; Pisadeira,
do diretor Ivan Ribeiro; Co-
mo Era Boa Aquela Faxina,
de Leonard de Almeida; e
Iguais e Âmnio, ambos assi-
nados por Ricardo Freitas.

SÃO CAETANO
Em São Caetano, o projeto

Cine Pipoca Brasil coloca em
cartaz o longa-metragem Be-
souro (2009), de João Daniel
Tikhomiroff. O filme tem ses-
são gratuita hoje, às 19h, na
Estação Jovem (Rua Serafim
Constantino, piso superior
do módulo II do Terminal Ro-
doviário Nicolau Delic). ▲

CULTURA&LAZER
luiz sacilotto

Além de sua obra, trajetória do andreense será conhecida também por meio de documentos e fotografias

Estação Jovem traz o filme Besouro

Detalhe da exposição, que abre hoje à noite na Casa do Olhar

▼ AUDIOVISUAL

Cineclubes agitam
programação da região

Exposição
contextualiza
relação entre
artista e cidade
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