ARTE URGENTE | Centro Histórico Cultural Santa Casa de Porto Alegre
Um dos espaços culturais de Porto Alegre - POA com mostras de conteúdo é o Centro Histórico
Cultural Santa Casa. Possui teatro, arquivo, biblioteca e espaços expositivos com várias opções
de mostras permanentes e temporárias.
Visitando o espaço em janeiro, pude conferir a mostra permanente intitulada “Fragmento de
Uma História de Todos Nós”, que conta a história da Santa Casa de POA. Bonecos brancos que
fazem as vezes de pacientes, médicos e enfermeiras, bem como outros objetos e móveis de
época, como a roda onde eram deixadas as crianças para serem adotadas.
Uma das mostras temporárias em cartaz homenageava o escritor gaúcho Moacyr Scliar que
estaria completando 80 anos. Médico, professor e escritor, humanista por excelência, era
médico sanitarista: "Sua mente criativa e revolucionária transformou suas observações em
histórias imortalizadas na literatura tanto científica médica, quanto ficcional, com propriedade
técnica e sensibilidade". Complementando a mostra, reproduções das capas de seus livros e
pequenos trechos de seus textos, seus móveis, a velha máquina de escrever, enfim, o
ambiente onde produzia suas obras. Um vídeo com depoimento de sua esposa ajuda a
entender a ligação do médico com o escritor.
Outra exposição que vi foi o resultado do projeto que busca os benefícios da prática artística e
cultural ao tratamento hospitalar de crianças e adolescentes do Hospital da Criança Santo
Antônio, parte do complexo hospitalar da Santa Casa. Por meio dos trabalhos de expressões
artísticas de suas oficinas, além de resultarem nas obras expostas, também possibilitam um
momento de recreação, alegria e de aproximação entre crianças em tratamento e seus
familiares. O centro cultural oferece ainda cursos de curta duração de fotografia, gestão e
produção cultural e de restauração e conservação de móveis e objetos em madeira.
O Centro Histórico Cultural Santa Casa de Porto Alegre funciona na Avenida Independência, 75
no Centro Histórico de Porto Alegre junto ao complexo hospitalar. Para conferir a agenda
cultural do mês confira no www.centrohistoricosantacasa.com.br
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