SHOPPING PÁTIO GUARULHOS ABRIGA EXPOSIÇÃO O SOUTIEN
EM HOMENAGEM AO OUTUBRO ROSA
De 4 a 31 de outubro, mês oficial de conscientização e prevenção do câncer de
mama, o Shopping Pátio Guarulhos apresenta uma exposição gratuita com dezenas
de sutiãs criados por artistas plásticos sob a curadoria de Robert Richard, presidente
da ABAPC –Associação Brasileira dos Artistas Plásticos Contemporâneos-. A mostra,
intitulada O Soutien, poderá ser vista diariamente no Piso Térreo, no horário de
funcionamento do shopping.
As peças expressam arte e criatividade, cada uma com um estilo e forma, nos
mais diferentes materiais, expandindo o sentido da beleza que os seios representam e
proclamando o alerta para o cuidado na prevenção da doença, seguindo a campanha
do “outubro rosa”.
Em O Soutien, o olhar de cada artista revela, na interferência que originou as
obras da exposição, a sutileza que vai por trás dessa peça e das incontáveis facetas
femininas. O sutiã, que já significou opressão, hoje foi reinventado e não precisa mais
estar escondido. Do profano ao sagrado, traduz a liberdade que a mulher conquistou
para utilizá-lo ou não e, na exposição, simboliza sua integridade a ser garantida como
direito irrefutável.
De acordo com Robert Richard, a história do sutiã se confunde com a do papel
feminino na sociedade. Hoje, não há dúvidas de que a peça é um requinte do vestuário
que valoriza sua anatomia, revela sua sensualidade e delicadeza, um fetiche
indispensável. Ostentar os seios coincide com a liberdade conquistada pela mulher.

O Soutien apresenta o sutiã como elemento que adorna o seio feminino e faz
dele o estandarte pela luta contra o câncer de mama, pela conscientização e prevenção
da doença que ainda mutila e aniquila a mulher.
Exposição O Soutien
De 4 a 31 de outubro de 2016
Horário para visitação: diariamente durante funcionamento do shopping
Gratuita
Classificação: livre
Local: Piso Térreo
Estacionamento gratuito
Telefone: 2458-8100
Site: www.shoppingpatioguarulhos.com.br
Mídias sociais: @shoppingpatioguarulhos no Facebook e no Instagram
Avenida Rosa Molina Pannochia, 331, Vila Rio, esquina com a avenida Benjamin Harris
Hannicut, Guarulhos
O Shopping Pátio Guarulhos
O Shopping Pátio Guarulhos foi inaugurado há dois anos e destaca-se pela
arquitetura e decoração, com fachada panorâmica. Seu mix de lojas atende todo perfil
de consumidor: crianças, jovens, homens, mulheres e melhor idade. Está localizado na
avenida Rosa Molina Pannochia, 331, Vila Rio, esquina com a avenida Benjamin Harris
Hannicut, em Guarulhos, São Paulo.
Mais informações no site www.shoppingpatioguarulhos.com.br ou pelo telefone
11 2458-8100.
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