Amarte lança conceito de centro integrado de artes na zona norte

Espaço cultural oferece, em único lugar, opções em artesanato, dança, música,
teatro e artes plásticas. Também realiza cursos e workshops complementares à
formação dos alunos e comunidade. Promoção de inauguração ainda dá
pacotes a preços populares: aqui, quanto mais o aluno estuda, menos paga

Os moradores da zona norte da cidade de São Paulo ganharam um centro integrado de artes, o
primeiro desse tipo na região. Trata-se do Amarte Espaço Cultural. Idealizado por uma família
de artistas que mora no Tucuruvi – a atriz Paloma Bernardi, a bailarina Rayssa Bernardi e a
artista plástica Dil Bernardi –, o local surgiu com o objetivo de facilitar a vida de quem quer
vivenciar a arte em todas as suas formas. Por isso, são oferecidas, em único lugar, diversas
modalidades nas áreas de artesanato, dança, música, teatro e artes plásticas.
“Poderíamos ter escolhido outro bairro ou região de São Paulo, mas nos mantivemos fiéis à
zona norte justamente por querer disseminar aqui a idéia de integração da arte em sua
extensão total, apresentando todas as suas disciplinas de maneira completa e diversificada”,
explica Dil Bernardi, artista plástica e diretora do Amarte.
Dil conta que o Amarte é a concretização de um sonho que se intensificou quando suas filhas,
a atriz Paloma Bernardi e a bailarina Rayssa Bernardi, começaram a mostrar o interesse pelas
artes. E cita o exemplo da atriz Paloma Bernardi. A jovem atriz, que morava na zona norte
(hoje ela fica no Rio de Janeiro, por conta das gravações de “Os Mutantes”, novela da Record)
e sempre procurou uma formação artística completa, tinha seu tempo pulverizado por causa
de diversas aulas espalhadas por São Paulo, especialmente na zona oeste, onde a oferta de
cursos é mais abundante.
“Por saber dessas dificuldades, queríamos um local onde professores sérios e competentes se
reunissem para ensinar ao aluno a importância da vivência da arte como um todo e não
apenas por partes. Tanto que, aqui no Amarte, incentivamos com descontos e pacotes a preços
populares os estudantes que demonstram interesse em outros cursos. Ou seja, se ele faz
música e deseja se aprimorar também em dança, estudamos a melhor forma desse sonho se
concretizar sem que ocorra uma sobrecarga financeira e de tempo”, explica ela.
Agora, com a inauguração do Amarte Espaço Cultural, as dificuldades são zero: por exemplo,
quem deseja interpretar e, ao mesmo tempo, desenvolver seu talento nas áreas de dança, de
artesanato, de música ou de artes plásticas, pode fazê-lo por conta de incentivos preparados
pela própria escola, responsável por estudar cuidadosamente o perfil do aluno e, assim,
sugerir uma programação de estudos que melhor se encaixa nos objetivos do estudante. Isso
é possível graças um incentivo do Amarte chamado “Pacote Cultural”. A idéia é a seguinte:
quanto mais o aluno estuda, menos paga.
Agenda de Workshops e cursos
Além dos mais de 35 cursos que já estão na grade curricular da escola, o Amarte Espaço
Cultural oferece novidades que sempre estão de acordo com as demandas da comunidade da
zona norte. Para o mês de outubro, dois cursos livres estão programados:


Pacote popular para atores e estudantes: é um 3 em 1 que consiste em aulas de canto
particular, instrumento particular e dança (balé, jazz, street, dança de salão, flamenco e
dança do ventre) para atores, estudantes e profissionais que precisam lidar com o
público, como modelos. Investimento: R$ 275 mensais.



Workshop de interpretação para câmera e TV: criado especialmente para pessoas que
trabalham ou têm a semana tomada por outros compromissos, o curso é sempre aos
sábados, das 10h às 13h. Vagas limitadas a 15 alunos por turma. Investimento: R$ 300

em duas vezes (público em geral) ou R$ 200 para modelos e atores que buscam
aperfeiçoamento. Início: 11 de outubro. Professora: Janaína Ávila, ganhadora do prêmio
de Melhor Atriz do Festival William Shakespeare em 1996 e domina as linguagens de TV
e cinema.
As aulas de teatro e de TV são ministradas em um amplo e confortável espaço (a famosa
“caixa preta”), construído e adaptado especialmente para esse tipo de atividade.
O Amarte Espaço Cultural também se diferencia por oferecer cursos raros na zona norte.
Destacam-se a Esculturaterapia, Recrearte (para ciranças de 6 a 11 anos), personal Yoga,
Práticas de Bandas, Dança do Ventre (que vem sendo muito procurada por adolescentes) e
Balé (uma novidade é a classe iniciante para adultos).
Para conhecer todos os cursos do Amarte Espaço Cultural, entre no site
www.amarteespacocultural.com.br ou ligue para (11) 2099-2262/0222/2269/2275.
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