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A exibição do filme Alice no país das maravilhas, de Tim Burton, em 2010, reacendeu o interesse pela
célebre obra de Lewis Carol. No Brasil multiplicaram-se novas traduções e edições do livro. Mas até que ponto
as crianças se encantam com a sua leitura? Alice é uma leitura também para adultos? Como a obra influenciou
as produções de Joyce e Kafka?
Neste Almoço Clio do dia 23 de julho, a profa. Dra. Mara Jardim apresentará a polêmica biografia do
autor e seu relacionamento com a verdadeira Alice. Falará, também, sobre o porquê de a obra ter revolucionado
a literatura infantil da época e como pode ser lida hoje, tentando responder à pergunta que dá título a este
encontro: afinal, que país é esse?
O almoço inicia às 12h20 e terá gastronomia dos chefs Leonardo Magni e Liliana Andriola. Será
servido entrada, prato principal e sobremesa, com harmonização de bebidas.
Os ingressos podem ser adquiridos na página www.studioclio.com.br pelos valores de R$ 80 (almoço e
palestra) e R$ 40 (palestra). Reservas e cancelamentos até a véspera do almoço, às 18h, pelo (51) 3254-7200.
O StudioClio fica na Rua José do Patrocínio, 698 – Cidade Baixa.
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 sóciaproprietária do
Mandarinier Gastronomia em Porto Alegre.
Almoços Clio
Realizado geralmente nas quartas-feiras, o Almoço Clio une a arte da gastronomia aos comentários de
especialistas em assuntos ligados à música, literatura, história, artes visuais, teatro, arqueologia, ou às ciências.
Ao longo das palestras, são servidas refeições temáticas com entrada, prato principal, sobremesa e bebida.
Inicia às 12h20 e termina às 13h40.
Mara Jardim
Seu contato com o universo ficcional começou muito cedo, pela voz de uma tia contadora de histórias. Logo
vieram os livros e a descoberta dos contos de fadas. Lobato foi o passo seguinte. Suas obras, lidas e relidas,
consolidaram a paixão pela literatura, paixão que só aumentou ao longo dos anos e que a levou a cursar Letras.
Dando continuidade aos estudos acadêmicos fez especialização em literatura Infantil (FAPA/RS), mestrado em
Teoria da Literatura (PUC/RS) e doutorado em Literatura Brasileira (UFRGS). Atualmente é professora de
Literatura Ocidental e Literatura Inglesa e Norte-Americana na Faculdade Porto-Alegrense (FAPA).
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