
Città Office Mall exibe mostra sobre interação e convívio 
diário com a arte 

 

Exposição "Amor, Arte e Vida", que tem entrada gratuita, apresenta variadas formas 
de experessão. 

  
O Città vai receber, a partir de 16 de setembro, a exposição "Amor, Arte e Vida", que faz parte 
de um projeto que visa mostrar a forte relação existente entre a arte e a vida, como são 
inseparáveis desde o surgimento da humanidade e como a arte provoca diversas reações na 
vida das pessoas. A exposição vai permitir, através das mais variadas formas de expressão, 
vivenciar com intensidade o cotidiano artístico, mostrando trabalhos de artistas de várias 
cidades brasileiras.  
 
A mostra irá acontecer no Pátio dos Elevadores Centrais do Città Officel Mall até 14 de 
novembro, e acontecerá também on-line. A mostra leva o espectador a essa viagem incrível 
pelo mundo da arte, principalmente a arte contemporânea, e assim a um imenso mergulho na 
mente humana, nos proporcionando um questionamento sobre a vida e a maneira que 
vivemos e convivemos com ela. 
 
A mostra também apresenta o projeto "Arte Vida Arte", que desde 2004 atua visando o 
desenvolvimento pessoal e artístico de crianças carentes por meio da arte. O objetivo é auxiliar 
o desenvolvimento artístico através da educação pela arte, atendendo e auxiliando tanto as 
crianças como suas famílias. Neste projeto, o diálogo entre as crianças e a Arte é aprofundado,  
misturando arte e atividades sócio-educativas, desenvolvendo um trabalho  de arte terapia 
que auxilia as crianças a melhorarem sua auto-estima,  perceberem suas potencialidades e 
talentos e poderem assim ter uma  participação maior na sociedade. 
 
Parte da arrecadação com a venda das obras será destinada ao auxílio de famílias das 
comunidades da Cidade de Deus e da Praça Seca. Além disso, durante a exposição estaremos 
recebendo doações de cestas básicas e alimentos não perecíveis. Compareça e participe! É o 
Città contribuindo para um mundo melhor! 
  
 

Serviço 
 
Exposição: AMOR, ARTE E VIDA – A ARTE MUDANDO VIDAS 
Local: Citta Office Mall – Pátio dos elevadores centrais, 1º Piso 
Data: de 16 de setembro a 14 de novembro de 2021  
Funcionamento: Terça à Sexta de 11h às 19:00  
Sábado e Domingo de 14:00 às 18:00  
 


