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Um espaço para a 
construção de encontros

de todos
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S 
air de casa para ir à casa 

dos outros. Esse costume 

provinciano retrata bem a 

dimensão cosmopolita de uma 

metrópole como São Paulo. Pode parecer 

paradoxal, mas essa é a mais viável e interessante 

possibilidade para reunir pessoas diferentes, conhe-

cer amigos de amigos e ampliar seu círculo social. 

Então, que tal exercer o mesmo artifício para elevar 

seu convívio cultural? Perto da estação Clínicas, Es-

tela Lapponi resolveu reformar o sobrado da década 

de 30 e transformá-lo em um espaço multidisciplinar, 

reunindo produções e intervenções em artes visuais, 

performance, instalação, vjs e o que mais surgir de 

instigante. Denominadas por Ode à OBRA, as ações 

ocuparão os cômodos da casa, durante 2014, para 

angariar os recursos necessários à reforma. Inter-

venções são bem-vindas, e espera-se projetos até 

mesmo para a fachada, a cada novo evento. A pro-

posta de Estela é trazer diver-

sidade e reavivar o contato do 

público (mais para frequentador do 

que espectador) com artistas, tendo por 

interface a arte contemporânea. A casa também esta-

rá aberta ao protagonismos de artistas com deficiên-

cia, já podendo nela antever um dos mais relevantes 

a esse encontro. A Casa de Zuleika, ainda em proces-

so, já mostra ao que veio. Os eventos começam a ser 

programados, sempre para grupos de até 20 pessoas, 

por uma hora, convivendo com obras e participantes. 

É ficar de olho e ligar para os amigos. Que tal ir à casa 

de uma artista, na próxima vez que resolver sair de 

um pouco do prórpio casulo?

detalhes de trabalhos 
apresentados na casa.

CAsA de ZULeIKA
>> Rua silvio sacramento, 121, sP.

são Paulo, RJ .  tel.: (11) 9.5211.4937 

https://www.facebook.com/CAsAdeZULeIKA
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