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apresentação

"Daquele Instante em Diante" explora a trajetória musical
do cantor e compositor paulistano Itamar Assumpção

(Foto: Frame do filme/Divulgação)

A série ICONOCLÁSSICOS fará parte da Jornada

Cultural de Santo André e será exibida no Auditório

Heleni Guariba, na Praça IV Centenário, em Santo

André (SP). As sessões ocorrem nos dias 8 e 9 de

junho com entrada gratuita. O auditório tem

capacidade para 140 pessoas e todos os filmes da

série serão exibidos uma vez por dia

São cinco filmes que adentram o universo de artistas

brasileiros fundamentais: Assim É, se Lhe Parece, de

Carla Gallo, sobre o artista visual Nelson Leirner; Mr.

Sganzerla – os Signos da Luz, de Joel Pizzini, sobre o cineasta Rogério Sganzerla; Ex Isto, de Cao

Guimarães, adaptação livre do livro Catatau, de Paulo Leminski; Daquele Instante em Diante, de Rogério

Velloso, sobre o músico Itamar Assumpção; e EVOÉ! Retrato de um Antropófago, de Tadeu Jungle e Elaine

César, sobre o ator, autor e diretor de teatro Zé Celso.

Confira aqui a programação do evento:

sábado 8 de junho

17h - Daquele Instante em Diante

19 h - Ex Isto

20h30 - Mr. Sganzerla – Os Signos da Luz

22h - Assim É, Se Lhe Parece

23h15 - EVOÉ! Retrato de Antropófago

domingo 9 de junho

12h - Daquele Instante em Diante

14h - Ex Isto

15h30 - Mr. Sganzerla – Os Signos da Luz

17h - Assim É, se Lhe Parece

18h20 - EVOÉ! Retrato de Antropófago

 Veja todos

Informações

Auditório Heleni Guariba

Endereço
Praça IV Centenário 1 Centro Santo
André SP

Contatos e Informações Extras
www.santoandre.sp.gov.br
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Mostra ICONOCLÁSSICOS na Jornada Cultural de Santo André

sábado 8 e domingo 9 de junho de 2013

Entrada franca

[livre para todos os públicos] L 
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