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No prédio cinza, um interior de cor

Quem passa pelo Centro 
de Santa Cruz do Sul, na rua 
Marechal Floriano, talvez, 
na pressa, não repare em 
um grandioso prédio de 946 
metros quadrados, na esqui-
na com a Júlio de Castilhos. 
Sim, ele tem uma pintura 
em tons acinzentados e não 
chama tanta atenção. Mas, na 
parte interna, o que não falta 
é cor. Atualmente, a Casa de 
Artes Regina Simonis recebe 
visitas para a Exposição Sun-
na, de Rafael Barletta. Santa-
cruzense, o artista destaca 
em suas obras a face. “Mas 
você precisa ver, precisa 
sentir”, pontua a curadora 
da exposição, Carmen Re-
gina Pozzobon da Costa. As 
pinturas são um convite para 
os apreciadores de artes. Ela 
estará em destaque até o dia 
1º de junho e pode ser visita-
da de forma gratuita.

Aliás, durante todo o ano 
o espaço conta com as mais 
variadas demonstrações de 
arte. Recentemente, lembra 
Carmen, a figura feminina 
esteve evidenciada. “No mês 
de junho teremos a exposição 
‘Poesia líquida’, com fotos da 
jornalista Dulce Helfer. Ela 

retrata a água, o meio am-
biente”, diz. A exposição abre 
no dia 5 e vai até meados de 
julho. Cada escola visitante re-
ceberá um livro da expositora 
para compor o acervo de sua 
biblioteca. “E assim seguem 
as exposições. Temos até o 
final do ano e uma lista de ar-
tistas que já contataram. Essa 
semana, por exemplo, um do 
Chile conversou comigo”, 
comenta Carmen, feliz com o 
engajamento de todos.

GALERIA 
PERMANENTE
As exposições, hoje, são 

temporárias. Mas os planos 
são construir uma galeria 
permanente que irá valorizar 
as obras dos artistas locais. 
Essa ficaria no segundo pa-
vimento do prédio tombado. 
Porém, antes que o sonho saia 
do papel, há a necessidade de 
reforma, o que gera investi-
mentos. “Dinheiro é o que 
nos falta”, observa. Embora 
existam associados e que 
contribuem mensalmente 
com um valor, pouco se con-
segue fazer. Recentemente, 
conforme e a tesoureira Isa-
bel Teresinha Zanetti, foram 
realizadas obras custeadas 
por empresas de Santa Cruz. 
“Agora, buscamos recursos 
para a reforma na fachada, 
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A Casa de Artes Regi-
na Simonis é um espa-
ço bastante movimen-
tado em Santa Cruz. 
Por mês, circulam de 
500 a 600 pessoas. E 
isso denota, segundo 
Carmen, que o público 
local é apreciador de 
arte. “Penso, então, 
que deveríamos ter 
mais espaço para essas 
exposições na cidade”, 
diz ela, que sonha um 
dia ver mais demons-
trações artísticas em 
prédios que abrigam 
órgãos públicos.
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não em sua totalidade, mas 
que acabe com as rachaduras. 
Além disso, a ideia é realizar 
a limpeza da estrutura, dan-
do cara nova ao espaço”, diz 
ela. Outra fonte de recurso é 
a destinação de parte do valor 
arrecadado com a venda de 
obras e outros itens de artis-
tas que expõem na Casa de 
Artes. “Na próxima semana, 
teremos, por exemplo, uma 
exposição de tapetes. Os 
quadros irão permanecer na 
parede e os tapetes no chão, 

podendo ser adquiridos”, diz 
Isabela. Quem visita a Casa 

de Artes ainda pode fazer 
doações espontâneas.


