Paisagem musical do Pampa
Almoço Clio
Paisagem musical do Pampa
Com Olinda Allessandrini
Dia 07 de maio, das 12h20 às 13h40
StudioClio – Instituto de Arte e Humanismo
Rua José do Patrocínio, 698 – Cidade Baixa – (51) 3254-7200
www.studioclio.com.br
No dia 07 de maio acontece o Almoço Clio “Paisagem musical do Pampa”. O gaúcho mito e sua cultura
peculiar, as lidas do campo, os horizontes amplos, o silêncio das noites estreladas traduzem a atmosfera do
Pampa, região sem fronteiras entre o Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina.
Neste Almoço Clio, a pianista Olinda Allessandrini comenta os elementos da paisagem dessa região e
a obra de compositores, como o argentino Alberto Ginastera (1916-1983), o uruguaio Dalmiro Costa (1836-1901)
e o gaúcho Natho Henn (1901-1958), que reconstruíram o Pampa em seu imaginário musical.
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.
Olinda Allessandrini
As atividades da pianista Olinda Allessandrini incluem apresentações ao vivo, gravações, programas de rádio,
atividades pedagógicas, colaboração em livros editados e jornais. Em 2010 foi premiada com a distinção
“Líderes e Vencedores”, como destaque na área cultural. Também em 2010 recebeu a Medalha comemorativa
ao ano Chopin, juntamente com Tiago Halewicz, por sua participação na programação do Studio Clio. Possui
CDs inteiramente dedicados a obras de Villa-Lobos, Radamés Gnattali e Araújo Vianna, além dos CDs
“Panorama Brasileiro”, “Valsas”, “pamPiano”, “Ébano e Marfim”, “Um piano na Esquina”, com obras de diversos
compositores. Participou também de vários CDs como pianista convidada. Várias de suas interpretações foram
selecionadas para o áudio-livro “Brasilien ohne Samba” (Brasil sem Samba), coordenado por Krzysztof Wiernicki,
editora Onomato, Alemanha, 2009. Olinda Allessandrini participa regularmente de Seminários de Música e
Festivais, entre os quais o “Musica em El Cabildo” (2011) em Montevideo, o Festival “Pianotune” (2009), na
Bélgica, o “Festival de Poços de Caldas” (2010) a “Klavierwoche” em Heidelberg, Alemanha (2006), o Festival do
Centenário Radamés Gnattali, no Rio de Janeiro (2006), o Festival “Brasilianische Impressionen” em Berlim
(2000), além de várias edições da “Semana do Piano”, em Pelotas, e dos Festivais de Música de Montenegro e
de Londrina. Apresentou-se nos mais importantes centros culturais brasileiros, e também realizou recitais na
Itália, Bélgica, Noruega, Chile, Bolívia e Uruguai, além de tournées pelos Estados Unidos e Alemanha.
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
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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.
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