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 Da Redação   há 15 horas    Cultura

 

Santo André tem programação variada para esse fim de

semana, com cinema, música, literatura e graffiti. A

programação começa nesta quinta-feira (20), às 18h, quando

será exibido o filme ‘Branco Sai, Preto Fica’, de Adirley

Queirós, na Escola Livre de Cinema e Vídeo. O endereço da

escola é avenida Utinga, 136, na Vila Metalúrgica.

Na sexta-feira (21), o professor doutor Juarez D. Ambires realiza palestra sobre os 100 anos de Urupês,

livro de Monteiro Lobato. A apresentação será às 14h30 no Museu de Santo André Dr. Octaviano Armando

Gaiarsa, na rua Senador Fláquer, 470, Centro. Atividades gratuitas.

A Biblioteca da Vila Floresta realiza no sábado (22) uma edição especial da Roda de Leituras e Cantorias

para comemorar a chegada da primavera. A atividade acontecerá a partir das 14h. O endereço é rua

Parintins, 344. No mesmo horário, na Casa do Olhar Luiz Sacilotto, o artista Small realizará o workshop de

graffiti ‘Tipografias do graffiti do tag ao wildstile’. Indicação: 16 anos. O endereço é rua Campos Sales, 410,

Centro. Grátis.

   No domingo (23), às 19h, o Teatro Municipal Antônio Houaiss apresentará o espetáculo musical

‘De Pai para Filho’, com a participação de Thais Faria, Juca Faria, Fernando Lauria e Nando de Paula. No

repertório, canções como Amor de Índio, Planeta Terra, Encontros e Despedidas e O Trenzinho do Caipira.

Ingressos de R$ 20 a R$ 40 a venda na bilheteria ou em www.bilheteriaexpress.com.br. O endereço é

Praça IV Centenário, s/n, Centro.

 Na Casa do Olhar Luiz Sacilotto, está em cartaz ‘Sob a Máscara, o Amor, do artista

Alexandre Barasino. A exposição apresenta obras cuja pesquisa trata de temas como o feminino, o amor e

o comportamento humano. Indicação: livre. Visitas de terça a sexta-feira, das 10h às 17h, e no sábado, das

10h às 15h. O endereço da casa é rua Campos Sales, 410, Centro. Grátis.

 No museu, segue em cartaz ‘Espaços Simbólicos da Cidade’, com fotografias de Santo André. A mostra é

resultado da parceria com a página do “Facebook Santo André, Ontem e Hoje”, seus colaboradores, além

da comunidade andreense que selecionou imagens através de uma curadoria coletiva.

 Outras exposições do museu são ‘Dá para imaginar? Se as coisas não tivessem evoluído’, com objetos de

uso cotidiano e do trabalho que as novas gerações não conheceram, como a vitrola e a máquina de

escrever. O museu está aberto de segunda a sexta-feira das 8h30 às 16h30, e sábados das 9h às 14h30. O

endereço é rua Senador Fláquer, 470, Centro. Grátis.
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 E no Espaço Permanente do Acervo de Arte Contemporânea de Santo André – Pinacoteca, na Sabina, está

em cartaz ‘O Artista e Sua Mão: Criando na Arte Contemporânea’, a nova exposição do acervo artístico da

cidade. A mostra apresenta obras com comentários sobre o processo de criação como uma forma de

estimular o público a perceber a proximidade com a arte e assim como com o fazer do artista. O endereço

é rua Juquiá, s/n, Vila Eldízia. Ingressos de R$ 10 a R$ 40.

   Entre as opções de lazer da cidade estão a Ludoteca do Parque Prefeito Celso Daniel, que

funciona de terça-feira a domingo, das 9h às 12h, e das 13h às 16h30. O parque está localizado na avenida

Dom Pedro II, 940, no bairro Jardim. Grátis. Outra atração é a Brinquedoteca do Parque Chácara Pignatari.

O endereço é avenida Utinga, 136, Vila Metalúrgica. Grátis. O funcionamento é de quarta-feira a domingo,

das 9h às 12h, e das 13h30 às 16h30. Neste fim de semana não serão realizados o Domingo no Paço e a

ciclofaixa de lazer.

 A agenda cultural da cidade é uma realização da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Santo André. Mais

informações podem ser obtidas através do telefone 4433-0652, ou no site: culturaz.santoandre.sp.gov.br.
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