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No Banquete Clio do dia 30 de maio, os pianistas Olinda Allessandrini e Tiago Halewicz prestam um
tributo a Chopin em uma narrativa musical que reconstrói os principais momentos da sua trajetória, a partir de
cartas, anotações pessoais, canções, mazurkas, valsas e polonaises. A mezzo-soprano Luciane Bottona fará
uma participação especial.
"Natural de Varsóvia, polonês de coração e, pelo talento, cidadão do mundo", com essas palavras o
poeta Cyprian Kamil Norwid despede-se de Fryderyk Chopin, o filho mais ilustre da Polônia. Desde então, o
compositor consagragrou-se como ícone do piano romântico, celebrado pelos intérpretes e pelos amantes da
música.
Os Banquetes Clio reúnem docentes das mais variadas áreas, tratando de assuntos relevantes para a
literatura, música, ciências e cultura em geral. As edições contêm duas etapas: conferência audiovisual,
apresentação artística e banquete, produzido a partir de receitas históricas adaptadas, acompanhadas de
bebidas harmonizadas. Este banquete terá gastronomia temática preparada pelos chefs Leonardo Magni e
Liliana Andriola.
O Banquete inicia às 20h. Os ingressos podem ser adquiridos pelos valores de R$ 150,00 para
pagamento até o dia 26 de março, e R$ 170, a partir do dia seguinte. Lugares na plateia (apenas palestra)
podem ser adquiridos pelo valor de R$ 70,00. As reservas podem ser feitas até a véspera do banquete, às 18h,
pelo telefone (51) 3254-7200. Mais informações podem ser encontradas na página www.studioclio.com.br.
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.
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 cultural. Atualmente realiza curso de pós-graduação em Turismo Cultural na
UOC, em Barcelona.
StudioClio – Instituto de Arte & Humanismo
Rua José do Patrocínio, 698, Cidade Baixa, Porto Alegre - RS - CEP 90050/002
Telefone: 51.3254.7200 - clio@studioclio.com.br

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.
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