StudioClio promove almoço sobre Maria Callas
Almoço Clio
Maria Callas, entre a mulher e o mito
Com Tiago Halewicz, Leonardo Magni e Liliana Andriola
Dias 30 de março e 1º de abril, quarta-feira e sexta-feira, das 12h20 às 13h40
StudioClio – Instituto de Arte e Humanismo
Rua José do Patrocínio, 698 – Cidade Baixa/Porto Alegre
www.studioclio.com.br
(51) 32547200
Maria Callas (1923 – 1977), uma das mais importantes cantoras líricas do
século XX, é tema de Almoço Clio que acontece em duas edições: uma na quartafeira, dia 30 de março, e outra na sexta-feira, dia 1º de abril. O pianista Tiago
Halewicz comenta grandes papéis da diva em seu apogeu, como Medeia, Norma e
Tosca, e ainda fala sobre sua trajetória no jet set internacional.
Conhecida por sua personalidade controversa e pela extrema dedicação ao
trabalho, a cantora nova-iorquina de descendência grega revolucionou a cena
operística do século XX, trazendo à cena obras do bel canto até então esquecidas.
Sem poupar-se de conflitos com seus colegas, ela defendia as suas crenças estéticas
com vigor, colocando a voz a serviço da dramaticidade. As conturbadas relações
com Meneghini e de Onassis também serão abordadas no almoço.
A gastronomia fica a cargo dos chefs Leonardo Magni e Liliana Andriola,
que se inspiraram na paixão de Maria Callas pela boa mesa. Na entrada, eles
oferecem terrine de siri, folhas e brotos com crocante de chorizo e vinagrete de uva.
O prato principal é risoto de gorgonzola, amêndoas tostadas e figo fresco grelhado.
Torta de cremoso de iogurte e damasco com sorvete de framboesa compõem a
sobremesa.
O almoços começam às 12h20, no StudioClio (Rua José do Patrocínio, 698).
Os valores são de R$ 50 (almoço e palestra) e de R$ 25 (palestra). Os ingressos
podem ser adquiridos através da página www.studioclio.com.br. Reservas e
cancelamentos até a véspera do almoço, às 18h, pelo (51) 3254-7200. A atividade faz
parte da programação Gastronomia Cultural StudioClio Claro.
Tiago Halewicz
Pianista, graduou-se em Música pelo Instituto de Artes da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, aos cuidados da professora Maly Weisenblun Guerchfeld. Atua
como músico e pesquisador na área de cultura polonesa.
Foi na classe da pianista Maria Szraiber na Akademia Muzyczna im. Fryderyka
Chopina de Varsóvia que despertou seu interesse pela cultura polonesa. Assim, a
título de pesquisa de pós-graduação, debruçou-se sobre a obra do compositor Karol
Szymanowski. Desde então, o repertório dos compositores poloneses faz parte de
seus programas de concerto.
Halewicz mantém um trabalho multidisciplinar por conta de seu trabalho de
cooperação internacional representado pela difusão da cultura polonesa no Brasil.
No StudioClio, em Porto Alegre, Tiago Halewicz é curador do projeto Memória
Cultural Polonesa, ciclo de atividades patrocinado pelo Consulado Geral da
República da Polônia em Curitiba. Neste ano, em virtude das comemorações do

bicentenário de Fryderyk Chopin, o projeto coordenado por Halewicz apresenta
concertos oficiais do Ano Chopin e produz um vídeo documentário sobre os
duzentos anos do compositor polonês.
Leonardo Magni
Graduado em Gastronomia pela Universidade do Rio dos Sinos – UNISINOS e
pós-graduado em Arte Culinária pelo Instituto Argentino de Gastronomia,
Leonardo Magni complementou a sua formação com especialização em desosse e
carne suína no Brooklyn kitchen – Nova Iorque. Já passou por experiências em
estabelecimentos de gastronomia em Porto Alegre como La Piedra, Bier Garten
com Marcelo Chaparro e Dado Bier. Estagiou no Hotel Pestana do Rio de Janeiro,
com Sabrina Mahler. Desde 2009 é chef e sócio-proprietário do Mandarinier
Gastronomia em Porto Alegre.
Liliana Andriola
Graduada em Gastronomia pela Universidade do Rio dos Sinos – UNISINOS e
pós-graduada em Arte Culinária pelo Instituto Argentino de Gastronomia, Liliana
Andriola complementou a sua formação com especialização em sorvete e
sobremesas geladas no Brooklyn kitchen – Nova Iorque. Já passou por experiências
nas cozinhas e na organização de eventos de empresas como Le Bistrot, Pâtissier,
com Marcelo Gonçalves, Carême Bistro (Rio de Janeiro), com Flávia Quaresma, e
Sapore di Pasta (Santa Catarina). Desde 2009 é chef e sócia-proprietária do
Mandarinier Gastronomia em Porto Alegre.

