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Espaços municipais são palcos dos ′Convites à Cultura′

A Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Cultura, convida a comunidade à cultura esta semana com
apresentações gratuitas de teatro, artes visuais e cinema.
Hoje (12), às 20h30, Ronaldo Gravino interpreta os cantores nordestinos Fagner e Gonzaguinha, em show pelo ′Convite à
Música′. O palco é o Teatro Barracão. Ingressos devem ser retirados com 30 minutos de antecedência na bilheteria do
espaço (Praça Professora Nadir Cancian, S/n - Zona 7), de acordo com a lotação.
Por meio do ′Convite ao Teatro′, grupo Núcleo Ás de Paus apresenta a obra ′Donantõnia′, na sexta-feira, 13, às 20h30, no
Teatro Barracão. A peça retrata a história de Dona Antônia, uma anciã que conta memórias às suas companhias de café. A
classiﬁcação é livre e o ingresso também deve ser retirado com meia hora de antecedência na bilheteria (Praça Professora
Nadir Cancian, S/n - Zona 7). Entrega é feita de acordo com a lotação do teatro.
A partir da sexta, 13, o ′Convite às Artes Visuais′ promove a exposição ′Amar, Amor, Solidão′, do premiado fotógrafo
Henrique Rozada, no museu do Teatro Calil Haddad. A mostra apresenta obras da trajetória do artista, passando por
experiências e observações, na tentativa de deﬁnir o que é o amor. A exibição acontece até o dia 7 de agosto e ﬁca aberta
ao público de segunda a sexta, 8 às 17 horas.
No sábado, 14, a exibição do ﬁlme estrangeiro ′November′, às 20 horas, no Auditório Hélio Moreira (Paço Municipal), encerra
a agenda cultural. O longa, dirigido pelo cineasta Rainer Sarnet e inédito no Brasil, é situado no passado e tem enredo
embasado por lendas estonianas. A entrada é gratuita, mas restrita a maiores de 18 anos.
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