A Sacolão das Artes
O Sacolão das Artes é uma ocupação cultural localizada no bairro Parque Santo Antônio,
na periferia sul da cidade de São Paulo, que iniciou suas a=vidades em 2007. Trata-se de
um grande galpão anteriormente u=lizado como um Sacolão hor=fru=granjeiro e que
foi ocupado por cole=vos culturais e lideranças comunitárias da região que mantém ali
uma série de a=vidades.
De sua criação até hoje o Sacolão das Artes tornou-se um dos espaços alterna=vos de
Cultura mais conhecidos na cidade de São Paulo e também pelo Brasil afora, por conta
de sua programação diversiﬁcada (teatro, cinema, dança, música, artes visuais, rodas de
leitura, a=vidades espor=vas, poesia, grupos de estudo, etc.) e também por ser um pólo
de pesquisa arQs=ca e de produção de conhecimento crí=co, instalado numa das
periferias mais precárias do país. Isto se dá, principalmente, por conta de uma intensa
ação dos grupos instalados naquele espaço com seus experimentos arQs=cos e
inves=gações teóricas e prá=cas - ensaios, debates, intercâmbios com outros ar=stas,
workshops, cursos, apresentações, exibições de vídeo, entre outras a=vidades, que
contam com a par=cipação a=va ou, simplesmente, com o olhar curioso de crianças,
jovens e adultos da comunidade local.
O Sacolão das Artes busca garan=r a população da cidade de São Paulo (crianças, jovens
e adultos) e, principalmente, a população do Parque Santo Antônio o direito de acessar
bens culturais e de produzir cultura. Para alcançar essa meta a gestão do espaço, que se
dá de modo coopera=vo e não hierarquizado, trabalha no sen=do de manter uma
programação cultural que não se oriente por demandas de mercado e nem de Estado,
valorizando mais o conteúdo do que a quan=dade, a riqueza dos processos de criação e
não a efemeridade dos espetáculos, e buscando tratar o seu público não apenas como
consumidores de bens e serviços culturais ou contribuintes, mas como cidadãos,
portadores de direitos e criadores de cultura.

