Casa do Povo
2021

A Casa do Povo é um centro cultural no coração do Bom Retiro, em São Paulo, que
revisita e reinventa as noções de cultura, comunidade e memória.
Habitada por uma dezena de grupos, movimentos e coletivos, alguns há décadas e
outros mais recentes, a Casa do Povo atua no campo expandido da cultura. Sua programação transdisciplinar, processual e engajada entende a arte como ferramenta
crítica dentro de um processo de transformação social.
Com horários flexíveis, a Casa do Povo se adapta às necessidades de cada projeto,
de forma a atender uma ampla gama de propostas, atividades e frequentadores.

Coletiva Ocupação ensaiando. Foto: Camila Svenson

Apoiar a Casa do Povo é
• manter vivo um lugar de memória
• ensaiar outros mundos possíveis
• incentivar convivências improváveis
Legítima Defesa, coletivo selecionado pela Residência para Coletivos em 2020.
Arquivo Casa do Povo.

Reconhecimento
nos últimos 5 anos

2020

2019

ProAC Território das Artes
“Casa do Povo: Arquivo em
Movimento”

FfAI - Foundation for Arts Initiative
Prêmio de apoio à programação geral
ProAC Território das Artes
“Casa do Povo: instituição do
comum”
2019 Sotheby’s Prize
Projeto “Opy” em conjunto com a
Pinacoteca do Estado e aldeia Kalipety

Ações no contexto da pandemia de
COVID-19 (saiba mais na página 12):
- Sites of Conscience/ Lugares
de Memória
- Fundo Internacional de Ajuda
do Ministério Alemão das Relações
Exteriores da República Federal da
Alemanha, Goethe-Institut

50 tons de vermelho, de Rodrigo Andrade. 2018. Foto: André Penteado

2018
FfAI - Foundation for Arts Initiative
Prêmio de apoio à programação geral

2017

2016

Programa RUMOS - Itaú Cultural
“Laboratório para estruturas
flexíveis”
ProAC - Espaços independentes
vinculados às artes visuais
“Casa do Povo: possíveis futuros”

Prêmio Bravo! Bradesco de Cultura
2016
Vencedora na categoria de Melhor
Programação Cultural do Brasil
ProAC - Território das Artes
“Casa do Povo: monumento vivo”

Programação transdisciplinar
e inovadora

Coletivos em residência - 08
Criação artística - 06

Atividades regulares - 09

Ações comunitárias - 12

Espaços compartilhados - 15
Publicações - 14

Criação artística

A programação presencial
está sendo elaborada
considerando os novos
protocolos de segurança
sanitária para conter os
riscos de contaminação
por COVID-19

Programação em 2021

O Sonho de Goldfadn
Musical

O projeto é uma remontagem livre do musical
ídiche O Sonho de Goldfadn, que teve turnê
no Teatro Municipal de São Paulo, em 1948.
A Casa do Povo revisita este enredo que
mescla o desaparecimento de uma cultura
massacrada na Segunda Guerra Mundial com
a esperança de dias melhores.

Lei
Federal

ProAC
ICMS

Na peça original, entre sonhos e fantasmas,
o teatro é convocado para salvar um mundo
já arruinado. Nessa montagem com direção
de Martha Kiss Perrone, a peça é permeada
por anedotas da sua primeira versão e pela
história presente.

O Sonho de Goldfadn em apresentação no Teatro Municipal. 1948.
Acervo ICIB/Casa do Povo

Opy

Seminário
Lei
Federal

ProAC
ICMS

Os museus também precisam ser demarcados. Pensando assim, a
Casa do Povo juntou-se à Pinacoteca do Estado de São Paulo, à
Aldeia Guarani M’Bya Kalipety e ao Centro de Trabalho Indigenista
para desenvolver coletivamente o projeto OPY - uma intersecção com
a exposição Véxoa: Nós sabemos, em cartaz na Pinacoteca até março
de 2021. Premiado pela Sotheby’s em 2019, OPY propõe desenvolver
em 2021 uma plataforma de pesquisa em busca de traduções e equivalências entre a arte contemporânea e a cultura indígena para, assim,
indigenizar o museu.

Visita à Aldeia Kalipety, parte do Laboratório para estruturas flexíveis. 2017.
Foto: Alícia Esteves

Coletivos residentes

Lei
Federal

ProAC
ICMS

Residência para coletivos
Desde 2015, a Casa do Povo incentiva práticas coletivas, autônomas
e autogeridas que pertençam ao campo ampliado da cultura. Essas
práticas, ligadas a corpos coletivos, nem sempre são contempladas
em premiações e editais. A convocatória anual recebe propostas de
coletivos da América Latina que queiram desenvolver suas práticas
na Casa do Povo em um período de até 3 meses.
Black Brecth, peça apresentada por Legítima Defesa,
coletivo selecionado pela Residência para Coletivos em 2020.
Arquivo Casa do Povo.

Coral Tradição
 grupo canta exclusivamente na
O
língua ídiche e desenvolve suas
atividades na Casa do Povo desde
1988.

Mitchossó
Coletivo coreano-brasileiro
que reúne pessoas da colônia
coreana para compartilhar
relatos e experiências pessoais.

Coletivos já residentes
A Casa do Povo acolhe coletivos
e associações que compartilham o
espaço por meio de um calendário de
atividades e usos. As práticas são as
mais diversas dentro dos eixos de
interesse da Casa que abrangem
história, bairro, judaísmo,
experimentação artística e rede
de cuidado.

Enóis
ColetivA Ocupação
Encontro entre estudantes, artistas
e performers que se conheceram
durante as ocupações de escolas
públicas estaduais em 2015 e 2016.

Escola que usa o jornalismo como
ferramenta para que jovens de
periferia possam interpretar e
narrar o mundo à sua volta.

Boxe Autônomo

Grupo MEXA

Atua desde 2015 entendendo
o esporte como direito social e
como uma plataforma antirracista,
anti-fascista e de combate a
todas as formas de discriminação.

Coletivo que utiliza de táticas
artísticas para promover
o encontro da diversidade
da população em situação de
vulnerabilidade social.

Clínica Aberta
de Psicanálise
Grupo de psicanalistas que
propõe, através de atendimentos
gratuitos, que a psicanálise possa
existir de forma acessível e ampla
na vida da cidade.

Ocupeacidade
Grupo que une pessoas
interessadas em produzir
coletivamente ações artísticas nos diversos espaços da
cidade, utilizado ferramentas
de impressão, reprodução de
imagens e recursos gráficos
artesanais.

Publication Studio SP
Projeto editorial que alia
edição, produção e circulação de livros em seu espaço
como busca por autossuficiência e investigação sobre a
prática de publicar.

Formação continuada

Lei
Federal

Como expandir o alcance das nossas ações sem crescer demais?
Acreditamos que este seja um dos principais desafios da Casa
do Povo. Em 2021, vamos iniciar um programa de formação
continuada que pretende disseminar o aprendizado acumulado
na instituição oferecendo um currículo amplo e multidisciplinar
para que outros indivíduos, grupos, coletivos e instituições
possam multiplicar as práticas que mais fazem sentido em seus
campos e territórios de atuação.
Construído de forma coletiva com os grupos que habitam
a Casa do Povo, o programa receberá inscrições de candidatos
e 15 deles serão escolhidos para segui-lo integralmente.

Oficina realizada no programa Estudos do Comum. 2019.
Arquivo Casa do Povo

Articulação comunitária

No início da pandemia de COVID-19, a Casa do Povo suspendeu suas
atividades regulares, mas se manteve aberta para o bairro, operando
como centro de arrecadação de doações e realizando diversas frentes
de ação em parceria com iniciativas do território e voluntários para
diminuir o impacto da pandemia nas populações mais vulneráveis.
Essa experiência abriu uma nova frente de articulação comunitária
na instituição que segue em 2021.
Plantão de dúvidas sobre o Auxílio Emergencial. 2020.
Arquivo Casa do Povo

Sabão do Povo
Grupo de mulheres que se reúne na
cozinha da Casa do Povo para produzir
barras de sabão a partir do óleo reciclado
de restaurantes do Bom Retiro. O sabão
é doado no território e também vendido a
preço justo, gerando renda para quem teve
seu trabalho comprometido na pandemia
e praticando o consumo consciente.

Saiba mais sobre as
frentes de ação que
aconteceram em 2020

Apoio
por
projeto

Cestas abertas
Distribuição de alimentos em um esquema
de feira livre. Em 2020, foram atendidas
250 famílias - totalizando 1200 pessoas em cada uma das 7 edições. Essas famílias
puderam escolher alimentos orgânicos,
itens básicos de higiene, livros e roupas.

Rede de apoio:
Cuide do Bom Retiro

Cooperativa
Empreendedoras Sin Fronteras

A Casa do Povo mantém relações com
22 iniciativas do bairro e um grupo
de 100 voluntários.

Rede de costureiras imigrantes que criou
um pólo de produção têxtil na Casa do Povo,
propondo novas lógicas de trabalho.

Lei
Federal

ProAC
ICMS

Nossa Voz
Publicação de arte, ao mesmo tempo,
jornal comunitário e colaborativo, Nossa Voz
se conecta com a história da Casa do Povo
e do bairro do Bom Retiro, discutindo
memória, a cidade e práticas artísticas no
contexto político atual.
O jornal tem tiragem de 3 mil exemplares e
uma contribuição sugerida de R$2, cujo
lucro fica com quem distribui.

PROMAC

Espaços
Lei
Federal

compartilhados

Cozinha
O espaço da cozinha funciona no térreo da Casa do Povo.
Nele, acontecem usos espontâneso e ações programadas.
O mobiliário é uma proposta
dos artistas Vitor Cesar e Carol
Tonetti.

Biblioteca, cozinha e jardim são lugares de convivência que
convidam ao uso híbrido permitindo tanto atividades cotidianas
(leitura, descanso, almoço), quanto acesso à programação de
conteúdo cultural (oficinas, exposições, palestras).

Acervo

Jardim

Reaberto em 2019, o acervo
possui uma biblioteca de cerca
de 8.000 livros em português,
inglês, espanhol, francês, russo,
polonês, iídiche, e um arquivo
de fotografias, atas e registros
da instituição desde antes de
sua fundação, em 1953.
O mobiliário do coletivo
o Grupo Inteiro permite que o
acesso ao acervo seja fácil em
uma configuração flexível.

Com projeto seminal do artista
espanhol Fernando Garcia-Dory
(Inland - Campo Adentro),
o jardim foi realizado em colaboração com a Positiv.A e
contou com a participação da
arquiteta Helena Ruette, dos
construtores Jefferson Cruz e
Pedro Burgos (Arquitectura Mixta) e do permacultor Alan Safro
Berenstein. É cultivado pela
comunidade que habita a Casa
do Povo por meio de mutirões.

Reforma do prédio
Arquitetura do passado e do presente
Construído em 1953 a partir de um esforço coletivo,
o prédio da Casa do Povo é um marco singular
da arquitetura moderna paulista. Assinado por
Ernst Carvalho Mange, o edifício não passou por
nenhuma reforma desde sua construção. Isso permitiu
manter suas características originais. Em 2019 e 2020,
foram realizados os levantamentos arquitetônicos
e o projeto básico geral para agora passarmos aos
projetos executivos e complementares.

A retomada de um teatro começa pela plateia
Celebrando 60 anos do teatro TAIB, a Casa do
Povo mantém a campanha TAIB 60 Anos para
levantar os recursos necessários para devolver
um palco histórico para São Paulo. Aliando quem
tem uma relação afetiva com o espaço a quem
simplesmente acredita que um teatro desta potência não pode ficar longe do público, esta ação
tem como meta arrecadar R$ 1mi para garantir o
estágio inicial das obras.
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Participe desta retomada!
Foto: André Penteado

Evento Anual
O evento anual de arrecadação da Casa do Povo
já está em sua 6ª edição. Esta é uma importante
oportunidade de reunirmos apoiadores das
nossas atividades e ampliarmos nossas redes.
Em 2018, Caetano Veloso esteve conosco em um
inesquecível show “voz e violão” com jantar da
chef Bel Coelho. Em 2019, o jantar foi pilotado
pela chef Helena Rizzo e Casa Manioca e tivemos
o prazer de rir com a apresentação de Gregório
Duvivier. Em 2020, o jantar aconteceu na casa
dos nossos convidados, com a participação
virtual de Fernanda Montenegro. Em 2021,
estamos prevendo a realização de um leilão de
obras de artistas contemporâneos.

Apresentação de Gregório Duvivier no 4º Evento de Arrecadação da Casa do Povo. 2018.
Foto: Camila Svenson

Como apoiar

São diversas as formas de se engajar com
um lugar de memória, resistência e arte e
contribuir para a continuidade de uma
programação única na cidade.

Via incentivo fiscal

Apoio recorrente

Apoio pontual

Doe sem gastar nada!
Use os impostos que
você ou sua empresa já
pagam para fomentar
a Casa do Povo ou
projetos específicos!

Pessoas físicas podem
contribuir mensalmente
a partir de qualquer valor
para a continuidade da
nossa programação.
O que importa é a
longevidade da nossa
amizade. Faça parte aqui!

A participação no evento
anual da Casa do Povo,
contribuição para a
campanha TAIB 60 Anos
e doações avulsas são
formas muito bem vindas
de nos manter e superar
desafios.

Reprodução do trabalho Faça você mesmo: território liberdade, de Antonio Dias. 2020.
Foto: Robson Gonzaga.

Patrocínio via incentivo fiscal
ProAC
ICMS

Lei
Federal

1/ Lei Federal de Incentivo
à Cultura
Pessoas físicas que fazem sua
declaração completa de IR podem
destinar até 6% do imposto devido
ou retido na fonte para projetos e
instituições culturais, O valor
doado é integralmente deduzido
do imposto devido ou somado à
restituição. Da mesma forma,
empresas que fazem sua declaração no Lucro Real podem doar
até 4% do IR e ser ressarcidas em
100% do valor com o benefício de
patrocinador, como as contrapartidas de visibilidade de marca.

PROMAC

2/ Lei Estadual Proac-ICMS

3/ Lei Municipal Promac

Empresas que contribuem com o
ICMS podem destinar até 3% deste
imposto e receber 100% do valor
repassado na forma de desconto
no mês seguinte. A Casa do Povo
assessora as empresas em todas as
etapas do processo.

Pessoas físicas e jurídicas que contribuem com ISS e/ou IPTU no município de São Paulo podem destinar até 20%, a cada incidência,
para projetos culturais com 100%
de desconto no valor de imposto
devido. Acesse aqui os detalhes
do projeto no site da Secretaria
Municipal de Cultura.

Valor aprovado:
R$ 332.167,00
(Código 30338)
Acesse o orçamento total deste projeto
no site da Secretaria de Cultura e
Economia Criativa do Estado de
São Paulo.

Valor aprovado:
R$ 222.616,00
(Código: 2020.05.27/01540)
Acesse o orçamento total deste projeto
no site da Secretaria Municipal de
Cultura de São Paulo.

Valor aprovado:
R$ 2.657.992,28
(PRONAC 203923)
Acesse o orçamento total deste projeto
no site da Secretaria Especial da
Cultura do Ministério do Turismo.

A Casa do Povo assessora seus patrocinadores
em todas as etapas do processo.
Escreva para incentivo@casadopovo.org.br

Gestão e resultados
Em números

Prédio
construído
em

Publicação
com tiragem
de

1953

20

3000

grupos regulares
habitando a
Casa do Povo

31 mil

20 mil

exemplares

200

Atividades anuais
acolhidas

Orçamento
anual de

R$ 1,5 mi

seguidores
no Facebook

31 mil

seguidores
no Instagram

frequentadores
por ano

Receitas

Despesas

A Casa do Povo vem desenvolvendo um
modelo de gestão que combina várias fontes
de receitas com o objetivo de garantir maior
estabilidade financeira. Essa estrategia
permitiu que a instituição crescesse e se
mantivesse firme apesar de um cenário
econômico adverso.

A maior parte das despesas da instituição (30%)
correspondem ao cumprimento da sua missão
original: uma programação cultural diversificada.
Além disso, investimentos constantes vêm sendo
feitos nos últimos anos para melhorar a acolhida
ao público e dar condições de uso ao edifício.

10%

Locações

5%

Doações avulsas

30%

Arrecadação
com Incentivo
Fiscal PJ

20%
Melhorias
e reformas
no edifício

30%
Programação

5%

Povo da Casa

10%

Associados

10%

Doação
de PF

10%

Evento anual de
arrecadação

20%

Prêmios
e editais

25%
Consumo
mensal e
manutenção

25%
Equipe

67 anos de
Monumento Vivo

Inauguração da Casa do povo. 1953. Acervo ICIB/Casa do Povo

Inaugurado em 1953 em memória aos que morreram na Segunda
Guerra Mundial, o Instituto Cultural Israelita Brasileiro, conhecido
como Casa do Povo, nasceu para ser um monumento vivo, um lugar onde lembrar é agir. Seus fundadores eram imigrantes judeus
da Europa Oriental, falavam ídiche e defendiam uma cultura laica
e universalista.
A Casa do Povo acolheu a Escola Scholem Aleichem, o teatro TAIB
e importantes peças do Teatro de Arena, do Teatro Popular do SESI,
além de ter se firmado como lugar de resistência à ditadura civilmilitar brasileira.
Ao celebrar seus 60 anos em 2013, a Casa do Povo iniciou um processo de ampliação e atualização de suas atividades, voltando a
ocupar um lugar de destaque na cena cultural brasileira.

ACOMPANHE A CASA DO POVO
NAS REDES SOCIAIS
casadopovo.org.br

Quem somos

Diretoria
Diretora presidente Sarah Feldman
Diretora vice presidente Miriam Biderman
Diretor tesoureiro Iso Sendacz
Diretores Inês Mindlin Lafer e Renato Cymbalista
Conselho
Presidente Laura Daviña
Conselheiros Eliana Finkelstein, Iara Rolnik Xavier,
Inês Mindlin Lafer, Jairo Okret, Miriam Biderman,
Renato Sztutman, Renato Cymbalista, Ricardo Indig Teperman
Conselho fiscal Ciro Biderman, Emil Eskenazy Lewinger,
Renata Schmulevich

CONTATO
Mônica Novaes Esmanhotto
Desenvolvimento institucional
incentivo@casadopovo.org.br
Rua Três Rios, 252 - Bom Retiro
01123000 São Paulo - SP

Equipe
Direção Benjamin Seroussi
Curadoria e programação Marilia Loureiro
Comunicação Ana Druwe, Laura Viana (assistente)
Produção Alita Mariah, Lucas Rodrigues (assistente)
Desenvolvimento institucional Mônica Novaes Esmanhotto
Articulação comunitária Mayara Vivian
Coordenação de acervos Jean Camoleze
Administrativo-financeiro Daniela Miranda
Limpeza Rafaela Temoteo da Silva
Segurança Grupo Pronto

