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Mostras homenageiam a Feira
M

useus da Capital preparam mostras em homenagem à Feira do Livro, que
começa amanhã na Praça da Alfândega. Hoje, a partir das 18h30min,
será realizada a inauguração da exposição “Os Senhores da Praça –
Patronos da Feira do Livro”, promovida pelo Museu de Comunicação
Social Hipólito José da Costa (Andradas, 959). Por meio dos periódicos que compõem sua hemeroteca,
o Museu promove mostra temática
destacando alguns autores ilustres
que já foram homenageados com o
título de patrono da Feira. Um documentário sobre a Feira e uma série de entrevistas com os patronos
estarão sendo projetadas no auditório da instituição durante a mostra. Ela poderá ser conferida de terças a sábados, das 9h às 18h, até
30 de dezembro.
Amanhã, a partir das 10h, o público que passar pela praça poderá
conferir, no Santander Cultural (7
de Setembro, 1028), a exposição
“Intérprete do Brasil – Gilberto
Freyre” e a mostra-homenagem
“Ariano Suassuna: Iluminogrvuras
– A estética Armorial”, no mesmo
local. Até 15 de fevereiro será possível conferir desenhos, pinturas,
manuscritos originais, documentos
pessoais, fotografias e as primeiras
edições de livros de Gilberto Freyre.
Trata-se de um mergulho na vida e

Roteiro
musical
O Sesc (Alberto Bins,
665) encerra hoje sua programação alusiva aos 100
anos de Cartola, “Quando
as Rosas Falam”. Hoje, às
19h, haverá show e palestra, com Nelson Coelho de
Castro, Darcy Alves, Thaise Araújo, Luís Cebolinha,
Valtinho e Juarez Fonseca. A entrada é gratuita.
Júlio Reny faz pré-lançamento de seu CD “A Primavera do Gato Amarelo”
hoje, às 20h, no Teatro
Bruno Kiefer (Andradas,
736). Com 25 anos de carreira, o músico gaúcho
ganhará o acompanhamento da banda Os Irish
Boys e convidados.

na trajetória do autor de mais de 80
obras, entre elas “Casa Grande &
Senzala”, clássico da literatura brasileira e também considerado pai
da antropologia cultural no Brasil.

Passados 21 anos da morte de Freyre, a mostra dedicada ao escritor
oferece ao público uma visão abrangente e multifacetada de suas criações, por meio da criação de ambien-

tes cenográficos. A exposição estimula o visitante a interagir, abrindo
portas e gavetas, ouvindo depoimentos, caminhando em ambientes que
remetem à vivência de uma casa e
REPRODUÇÃO / CP descobrindo desenhos, pinturas e fotografias.
Simultaneamente ocorre a mostrahomenagem ao dramaturgo e atual secretário especial de
Cultura do Estado
de Pernambuco,
Ariano Suassuna,
que revela o lado de
artista gráfico do
autor. São 29 desenhos, dez iluminogravuras, dez xilogravuras e 104 ferros de marcar boi,
que apresentam o
cerne do Movimento
Armorial, criado por
Ariano na década
de 70. Criada na
Idade Média por
monges cristãos, a
“iluminura” era
usada para decorar
livros. Aos 81 anos,
Suassuna ocupa a
cadeira número 32
da Academia BrasiGilberto Freyre e Ariano Suassuna são homenageados no Santander Cultural leira de Letras.

Os ‘Espelhos’
de Galeano
O autor uruguaio Eduardo Galeano lança “Espelhos –
Uma História quase Universal” pela L&PM Editores. A
obra de ensaios com 376 páginas analisa a história da
humanidade em quase 600
histórias breves que contam
o ponto de vida dos excluídos
da história oficial. Segundo o
autor, as histórias proporcionam viagem por todos os mapas e todos os tempos, sem
limites ou fronteiras. Galeano autografa a obra na 54a
Feira do Livro de Porto Alegre, em 13 de novembro, às
20h30min, no Centro Cultural CEEE Erico Verissimo.

Theatro São Pedro: 150 anos em livro
A programação comemorativa dos 150 anos do
Theatro São Pedro tem novo capítulo hoje, das 19h
às 21h, no foyer do teatro (praça Mal. Deodoro,
s/nO), com o lançamento do livro “Theatro São Pedro – 150 Anos”. Com introdução de Gunter Axt,
projeto gráfico e edição de Flávio Wild e ensaios e
depoimentos de vários artistas, o livro é uma publicação histórica sobre a trajetória da sala por
meio de imagens e da relação de afeto de personalidades do cenário cultural com momentos passados no local. O tema que permeia a obra é a ligação
afetiva com o teatro dessas personagens que já se
exibiram no local ou que assistiram a espetáculos
que permanecem guardados na memória.
Os ensaístas são Martha Medeiros (“Libertação”), Luis F. Verissimo (“Do Rabo do Dragão”), Gerald Thomas (“Os Estados Desnudos da Mente”),
Lauro Schirmer (“Templo da Música”), Antonio
Hohlfeldt (“A Academia de Nossa Cultura”), Ivete
Brandalise (“Um Novo Sonho”), Luciano Alabarse
(“Para Não Esquecer”) e Sandra Dani (“Uma Respiração Coletiva”). Entre os depoimentos estão os de
personalidades que já nos deixaram, como Mario
Quintana, Paulo Autran, Camargo Guarnieri e o
ex-ministro da Educação Rubem Carlos Ludwig.

Atores, diretores, músicos e artistas visuais como Fernanda Montenegro, Beatriz Segall, Glória
Menezes, Marília Pêra, Nathalia Timberg, José
Possi Neto, Aimar Labaki,
Luiz Arthur Nunes, Ilana
Kaplan, Marcos Breda, Ida
Celina, Irene Brietzke, Luiz
Paulo Vasconcellos, Julio
Conte, Nei Lisboa, Hique
Gomez, Nico Nicolaiewsky,
Carlos Antônio Mancuso e
Luiz Inácio Franco de Medeiros falam do afeto nutrido pelo teatro inaugurado
em 27 de junho de 1858.
A publicação traz imagens de cerca de 20 fotógrafos de Porto Alegre e
utilizou também os acervos
da Assembléia Legislativa,
Correio do Povo, Museu
de Comunicação Social, Museu Joaquim José Felizardo, Objetiva Press, prefeitura municipal, Sioma
Breitman e Luiz Carlos Felizardo. O ensaio atual
com fotos do teatro é feito por Marcelo Nunes.

A obra é uma iniciativa da Associação Amigos
do Theatro São Pedro, com patrocínio das empresas Gerdau e Ipiranga. O lançamento para o público se dará no dia 15 de novembro, às 14h, com sessão de autógrafos no Memorial do Rio Grande do
Sul durante a 54a Feira do
Livro de Porto Alegre.
A partir de amanhã, a
obra histórica estará sendo
comercializada no próprio
Theatro São Pedro, com
renda revertida para as
obras do Multipalco. O livro
será distribuído para bibliotecas escolares.
Entre outras atrações
da programação de aniversário do local pode ser conferida a mostra “Nosso
Theatro”, no Memorial do Theatro São Pedro, que
vai até dia 21 de dezembro, de terça a sexta, das
13h às 20h; aos sábados, das 15h às 20h; e aos
domingos, das 15h às 18h, com entrada franca.

