
PROJETO ENCONTROS

ESTAÇÕES:
PARAÍSO - ARTUR ALVIM - 
CORINTHIANS-ITAQUERA

Confira 
a programaçÃo
no nosso site:

www.METRO.SP.gOV.bR

programação sujeita a alterações sem prévio aviso. importante: os conteúdos inseridos nas exposições não expressam a opinião do metrô de são paulo, sendo de única responsabilidade do expositor. ano de exibição das exposições e eventos: 2011.

Confira a programação no nosso site:

www.metro.sp.gov.br

Árvores da
mata atlântica  
estaÇão largo treze | 4 a 30

artista: luiz mendes
apoio: ministério da cultura – lei roaunet 
realizaÇão: Fare arte – www.farearte.com.br
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Junholinha da cultura

mestre-sala
e porta-bandeira
estaÇão tatuapé | 4 a 30 

criaÇão: silvio galvão – www.silviogalvao.com.br
mestre-artesão: sandro rodrigues
execuÇão: cooperaacs - cooperaacs@terra.com.br
realizaÇão: metrô de são paulo 

silencioso contar
estaÇão clínicas | 10 a 30

FotógraFa: Karen montija 
produÇão executiva: rose de paulo 
curadoria: mali Frota villas-bôas 
realizaÇão: metrô de são paulo e galeria mali villas-bôas

meio ambiente
e saÚde: o desaFio
das metrópoles
estaÇão tiradentes | 4 a 30 
realizaÇão: instituto saúde e sustentabilidade
www.saudeesustentabilidade.org.br
patrocínio: grupo raia, saraiva, enterpa, clínica medicina da 
mulher e Fakiani construtora 
apoio: virada sustentável

atlântica
dos índios a nós
estaÇão luz | 4 a 30

FotógraFo: J. andrade – www.jotandrade.com 
apoio: terra indígena guarani tenonde porã 
realizaÇão: agência ambiental pick-upau
www.pick-upau.org.br 
Patrocínio: Fema, svma e pmsp

nem tudo
acaba em pizza
estaÇão são bento | 4 a 30

artistas da oFicina virando do avesso 
produÇão: Kaká de andara e rose de paulo 
patrocínio: virando do avesso e instituto mais 
realizaÇão: chiron produÇão
apoio: www.fibops.com.br e http://versaocultural.blogspot.com

o Futuro
da amazônia
estaÇão vila madalena | 4 a 30
 FotógraFo: araquém alcântara 
curador: matthew shirts
patrocínio: abril, cpFl energia, bungue, petrobras, grupo 
camargo corrêa e caixa | realizaÇão: planeta sustentável
e national geographic | apoio: virada sustentável

Florestas
estaÇão sé | 4 a 30 

artistas do grupo oKa
okaarte.wordpress.com – okaarte@gmail.com
curadoria: oscar d’ambrosio

dIVERSIdAdE dAS fLORESTAS bRASILEIRAS
estaÇão sé | 4 a 30
Utilizando-se de pesquisas e observações pessoais, o artista procura mostrar, em uma série de 10 obras, uma visão panorâmica
das florestas regionais brasileiras e suas mais diversas fontes naturais. as pinturas são todas a óleo em tela de algodão.

artista: nerival rodrigues - nerival40@hotmail.com

vai e vem - o cotidiano do metrô
estaÇão santana | 10 a 30 

artistas: participantes do arte da vila madalena
patrocínio: oi Futuro
realizaÇão: vibrar – vila brasil artistas reunidos
e arte da vila – www.artedavila.com.br 

metrô em aQuarelas por
diana dorothÈa danon
estaÇão artur alvim | 1º a 30 

realizaÇão: metrô de são paulo

vitrine do masp
estaÇão trianon-masp | 1º a 30 

paisagens artificiais: cut-out, de raquel vendruscolo
Desenho: Vitrine, de renato pera
curadoria: regina silveira
realizaÇão: artistas, metrô de são paulo e museu de 
arte de são paulo assis chateaubriand -masp

plataForma cidades 
sustentÁveis
estaÇão brÁs  | 4 a 30

realizaÇão: rede brasileira por cidades Justas e 
sustentáveis, rede nossa são paulo e Fundação avina
http://www.cidadessustentaveis.org.br 
apoio: virada sustentável

MOSTRAS FIXAS

a cidade e seus bairros  
ipiranga:  
o bairro do grito! 
estaÇão alto do ipiranga | 1º a 30
 
realizaÇão: metrô de são paulo
apoio: adhemir Fogassa maquetes
www.maquetes.com.br

a cidade  
e seus bairros  
santo amaro 
estaÇão largo treze | 1º a 30
 
realização: metrô de são paulo

vitrine de iKebana
estaÇão liberdade | 1º a 30
 
realizaÇão: metrô de são paulo  
e associação de ikebana do brasil 
patrocínio: Yakult 

olhares sobre
a Água e o clima
estaÇão ana rosa | 4 a 30 

realizaÇão: WWF-brasil – www.wwf.org.br
grupo hsbc - www.hsbc.com.br e ana – agência nacional 
de Águas - www.ana.gov.br
apoio: cet-Água e virada sustentável

villas - guarani m'bYa 
tenonde porã
estaÇão sacomã | 10 a 30

FotógraFo: J. andrade – www.jotandrade.com 
apoio: aldeia tenonde porã
realizaÇão: agência ambiental pick-upau  www.pick-upau.org.br
patrocínio: Fema, svma e pmsp

hYdros iv - cotidiano
estaÇão paraíso | 13 a 30 

realizaÇão: mexichem brasil

andreas Feininger 
nova YorK anos 40
estaÇão santa cruz 
vitrine lasar segall | 1º a 30
 
realizaÇão: metrô de são paulo e museu lasar segall
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