Ópera de Arame

There are no translations available.
{loadposition ouroAdecoll}

A Ópera de Arame foi inaugurada em 19 de março de 1992 pelo prefeito Jaime Lerner, foi
construída com 75 dias na cratera de uma pedreira desativada no bairro Pilarzinho é um dos
principais cartões postais de Curitiba no parque das Pedreiras, próximo ao espaço cultural
Paulo Leminski. A Ópera de Arame foi construída em estrutura tubular e teto de policarbonato
transparente, tubo de aço, cascata d´água e blocos de fundação apoiadas diretamente as
rochas. O auditório com 1.648 lugares ocupa uma área de 4.000m², assumindo a diretriz da
obra não interferiu na paisagem bastante caracterizada do parque, integrando o espaço e
utilizando as potencialidades disponíveis, o acesso a ópera se faz por uma passarela elevada
sobre o lago.
"Sonho de Uma Noite de Verão", de William Shakespeare, com o Grupo Ornitorrinco e direção
de Cacá Rosset, foi o espetáculo de estréia, abrindo o 1º Festival de Teatro de Curitiba.

Espaço cultural que abriga as mais variadas manifestações artísticas, a Ópera de Arame está
integrada à paisagem. A Ópera de Arame já abrigou apresentações de grandes artistas, entre
eles Tom Jobim, Chico Buarque, Marina Lima, Djavan, Baby do Brasil, Ivan Lins, Moraes
Moreira e Agnaldo Rayol.
Também é palco para encenações teatrais como o Festival de Teatro de Curitiba. Sediou os
importantes congressos do Habitat (1995) e da ABAV - Associação Brasileira dos Agentes de
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Viagem (1999), além de receber festivais escolares e folclóricos. Ao lado da Ópera de arame
esta a Pedreira Paulo Leminski, aonde acontece os shows de Curitiba, há lojas de souveniers
na entrada do parque com os mais variados artigo, para levar de lembrança de Curitiba, há
carrinhos de bebidas e comidas na entrada do parque.(Fonte: Viaje.curitiba, Wikipédia)
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Visite a Galeria de Fotos
Características
Tempo de Visitação:
1 horas
Localização:
Rua João Gava s/n Abranches
Horário de Funcionamento:
De terça a domingo das 08h ás 22h
Preço:
Entrada gratuita
Telefone/Fax:

------------

E-mail:
Site:

------------

-----------Permite Fotos e Filmagens:
Permite Animais
não

Sim, pode ser fotografados todos os lugares da visitaçã

Observações:

Onibus Convencional Mateus Lemes (praça Tiradentes), ou interbairros II descer na Pedreira Paulo Lem
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