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Sugestão de Pauta 

Exposição coletiva apresenta trabalhos artísticos de jovens e adolescentes da 
Fundação Casa em Piracicaba 

 
A exposição “Olhar-te na Medida” que acontece de 27 de setembro a 26 de outubro no Espaço Cultural 
Bloco da Ema de Piracicaba traz obras  produzidas pelos adolescentes e jovens do Centro de 
Atendimento Casa Rio Piracicaba entre 2011 e 2013. Selecionadas pelo arte-educador e curador da 
exposição Tony Azevedo, que também é responsável pelo  Espaço, as obras foram produzidas em 
técnicas como desenho em carvão, pintura em acrílico sobre papel e tela, performances, vídeos e 
máscaras. O evento tem abertura às 16h do dia 27/9. 
 
A exposição coletiva “Olhar-te na Medida” acontece dentro do Curto Circuito de Arte Contemporânea 
de Piracicaba e terá um mês de duração. Além de participarem com alguns trabalhos, os jovens poderão 
visitar o espaço e ver pessoalmente o fruto de sua produção em uma exposição real. A ideia partiu do 
próprio arte-educador Tony Azevedo, apoiada pelo   Centro de Educação e Assessoria Popular (CEDAP), 
de Campinas, e a Fundação Casa, do Governo do Estado de São Paulo. 
 
“A intenção é divulgar e valorizar os trabalhos produzidos nas oficinas pelos adolescentes atendidos 
pelo projeto Arteiros, aproximando essa produção do público, e ao mesmo tempo reforçar o trabalho de 
inserção social deles por meio da arte e da cultura. A participação deles com trabalhos expostos e visitas 
ao espaço é fundamental neste sentido”, explica o curador da exposição Tony Azevedo, que integra a 
equipe do Arteiros (um projeto do CEDAP em parceria com a Fundação Casa que acontece em 25 
Centros de Atendimento do estado de São Paulo) e trabalha na cidade de Piracicaba há mais de 3 anos. 
 
O evento terá início às 16h com exibição de vídeo da produção, resultado da oficina de áudio-visual 
ministrada pelo arte-educador Maurício Rodrigues realizada no Centro de Atendimento Casa Rio 
Piracicaba, e em seguida começam apresentações de ritmos brasileiros com maculelê, moçambique, 
congada e maracatu. O último momento da abertura será um cortejo, marcado para as 21h, 
com o Porto Maracatu e o Bloco da Ema, até o Atelie Aragem. As visitas à exposição serão por 
agendamento, sempre das 9h às 11h e das 13h às 17h. 
 
Curto-Circuito 
 
O Curto-Circuito de Arte Contemporânea é um movimento iniciado em 2012 com seis espaços auto 
geridos de Piracicaba – Ateliê Brasil Arteiro, Ateliê São Nicolao de Mira, Casa do Salgot Ateliê Cultural, 
Espaço Cultural da Ema, Estúdio Aragem e Marilu Trevisan – com objetivo de dialogar e divulgar a arte 
contemporânea. A cada ano a intenção é convidar outros espaços e firmar parcerias com outras cidades 
abrangendo geograficamente as atividades artísticas do Curto-Circuito. O evento acontece no mesmo 
período do SAC – Salão de Arte Contemporânea de Piracicaba com o intuito de promover interação com 
artistas participantes do salão criando sinergia e conhecimento da produção artística da cidade e de 
artistas convidados. 
 
Serviço: 
O que: Exposição coletiva Olhar-te na Medida 
Quando: 27 de setembro a 26 de outubro de 2013 
Onde: Espaço Cultural Bloco da Ema, Rua: Moraes Barros, nº 176 – Centro,  Piracicaba São Paulo. 
Informações: Tony Azevedo (19) 9188-8237 / azevedo3art@yahoo.com.br 
Realização: Espaço Cultural Bloco da Ema; Fundação Casa (Governo do Estado de São Paulo); e Centro 
de Educação e Assessoria Popular (CEDAP) 
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