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Av. Paulista. Visita monitorada: Casa das Rosas, Itaú Cultural (Cildo Meirelles), MASP. 

Cinema Center 3. Filme Planeta dos Macacos 

 
Mais um Programa de formação cultural! Desta vez, caminhamos pela Av. Paulista, 
parando em diversos pontos importantes. Começamos na Casa das Rosas, onde 
Fabiano Garcia fez uma exposição sobre a Av. Paulista, suas origens e evolução. A Casa 
das Rosas é um espaço destinado à expressão poética, onde a liberdade artística se 
materializa por meio de saraus, recitais, lançamentos de livros, peças de teatro e 
exposições. Em seguida, no Itaú Cultural visitamos a instalação Rio Oir, do artista 
plástico Cildo Meireles. De lá, caminhamos pela avenida, parando em frente ao 
Instituto Pasteur e ao Edifício Gazeta, sempre ouvindo as interessantes explicações dos 
monitores. 
Em seguida, fomos para um dos principais marcos arquitetônicos da cidade, o Edifício 
Luís Eulálio de Bueno Vidigal Filho, onde fica o Centro Cultural Fiesp-Ruth Cardoso – o 
Teatro do SESI-SP, a Galeria de Arte do SESI-SP e o Espaço Mezanino –, além de ser a 
sede da FIESP/Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e abrigar o SESI-
SP/Serviço Social da Indústria. 
Caminhamos até o Parque Trianon e, na sequência, entramos no Museu de Arte 
Moderna/MASP, onde fizemos uma visita monitorada ao prédio, à oficina do educativo 
e às exposições De Dentro e de Fora, Olhar e ser visto - Retratos e Autorretratos e 
Papéis Brasileiros: Gravura 1910-2008, sempre com as importantes contribuições dos 
monitores e do Fabiano. Obras belíssimas e famosas estavam lá expostas para 
apreciarmos. 
Tomamos um gostoso lanche no Café do MASP e depois fomos até o Conjunto 
Nacional e, de lá, para o Center 3, na Sala Uol de cinema, assistir ao filme Planeta dos 
macacos – a origem. 
Foi um dia intenso, cheio de novidades, com muita arte, poesia, cultura. 
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