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Grupos se organizam para discussão de espaços
públicos em SP

28 de abril de 2011

Reunião no Teatro 184 discute espaços públicos ociosos.

Enquanto muitos grupos de teatro lutam por um lugar onde existir na metrópole paulistana, centenas de espaços
públicos da cidade estão abandonados e ociosos. Cerca de 40 coletivos teatrais se reuniram na segunda-feira
(25), no Teatro 184, na Praça Roosevelt, para discutir como parte destes locais pode receber e fomentar
atividades culturais

O encontro teve como propósito fazer um levantamento destes recintos e montar uma estratégia de negociação
com o poder público propondo a ocupação deles. O plano inicial é escolher os cinco pontos em melhores
condições para atender as necessidades dos artistas e movimentos (localização, infraestrutura e especificidade
dos trabalhos), para montar ateliês compartilhados.

Grupos como a Brava e o Pombas Urbanas, com o Sacolão das Artes e o Centro Cultural Arte em Construção,
dividiram suas experiências no uso de espaços pertencentes ao governo.

O local ocupado pelo Pombas, na Cidade Tiradentes, é gerido por uma equipe de 40 integrantes e se
transformou num centro cultural que serve toda a região. Há até uma biblioteca com 9.000 títulos por onde
passam, em média, 3.000 leitores por mês. O lugar também sedia o Encontro Latino Americano de Teatro
Jovem.

Foi formada uma comissão que fará o levantamento e a triagem dos espaços ociosos e os grupos dispostos a
ocupá-los. Uma segunda assembléia será marcada para discutir as propostas e estratégias com todo o coletivo.

Relação dos presentes: Teatro Real, Grupo Insurgentes, Trupe Trapos de la Rua, Rede Livre Leste, Filhos da
Dita, Pombas Urbanas, Trupe Arruacirco, Nhe Maria, Grupo Voxel, Trupe Artemanha, Angar de Elefantes,
Homens da Caverna, O que dizem os umbigos, Bico de Lata, Filhos da Trupe, Núcleo de pesquisa teatral Santa
Víscera, Núcleo Isla Madrasta, Off Off Brodway, Nós na corda bamba, Cia Estável, Kiwi Companhia de Teatro,
Cia Tan Tan, Cia Tarântula, Grupo Pandora, Cia do Acaso, Ponto de Cultura Quilombaque, Cia Antropofágica,
Núcleo 184, Grupo Dolores, Brava Companhia, Cia do Latão, Impulso Coletivo, Pessoal do Faroeste, Cia
Itinerante, Metamorfaces , Grupo Luz e Ribalta, Grupo Balaio, entre outros. Também, Eder Santi, assessor do
vereador Chico Macena, e membros da diretoria da Cooperativa Paulista de Teatro: Dorberto Carvalho,
Fernanda Azevedo e Osvaldo Pinheiro.
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Mais notícias

- Trupe cooperada cria Escola Popular de Teatro na zona sul de SP
- America Latina mostra apoio ao ITI-Brasil na abertura da mostra
- Livro narra experiências do Grupo de Teatro Forja nas greves do ABC
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Cheque Teatro - O site que promove e divulga
eventos culturais na Grande São Paulo
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Rio de Janeiro

BJKS - Biblioteca Jeny Klabin Segal

CBTIJ - Centro Brasileiro de Teatro para a
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