
 

USP ESALQ  – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO  
Veículo: Maxpressnet 
Data: 03/04/2012 
Link: http://www.maxpressnet.com.br/Conteudo/ 

   Caderno / Página: - / - 
   Assunto: Mostra “Guardiões do Rio Piracicaba” 

 

 
 

Mostra "Guardiões do Rio Piracicaba"  
 
Selecionado no Concurso de Apoio a Projetos de Promoção da Continuidade das Culturas Tradicionais no 
Estado de São Paulo, a mostra temática “Guardiões do Rio Piracicaba” tem como objetivo preservar e 
resgatar a história de Elias da Rocha, o famoso Elias dos Bonecos. 

Com roteiro itinerante, estará na Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (USP/ESALQ) e integra 
um projeto que, entre outras ações, visa produzir com materiais e técnicas similares aos utilizados por 
Elias, bonecos que serão expostos na margem direita do Rio Piracicaba. Além da exposição, também 
serão apresentadas palestras, workshops e iniciará o processo de confecção dos “bonecos homenagens”, 
com coleta de trajes que servirão de roupas a eles. 

A abertura, que acontecerá no dia 16 de abril, às 18h, no Museu e Centro de Ciências, Educação e Artes 
“Luiz de Queiroz”, contará com uma festa temática da cultura popular. Vários grupos de teatro farão uma 
homenagem ao artista Elias dos Bonecos. Entre os grupos que se apresentarão encontram-se a 
Companhia Estável de Teatro Amador (CETA), Tragatralha Cia de Teatro e UNIMEP; e, ainda, os grupos 
de teatro em formação, como o grupo de teatro da ESALQ, do Sesi e do Senac. 

O evento, que estará aberto para visitação até o dia 27 de abril, das 08h às 11h30 e das 13h30 às 17h, 
contará com workshops sobre o processo de criação e restauração de sua obra, palestras com a contação 
de história sobre a vida e as realizações do artista e o início da confecção dos “bonecos homenagens”. 

A realização é da Comissão (CCEx) e Serviço (SVCEx) de Cultura e Extensão Universitária, Seção de 
Atividades Culturais (SCAC) e Museu e Centro de Ciências, Educação e Artes “Luiz de Queiroz”. 

Informações pelos telefones (19) 3429.4305 e (19) 3429.4410 ou e-mail museulq@esalq.usp.br . 
 


