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Curso
Oficina literária - Escrever a cidade
Com Luís Augusto Fischer
Dias 27 de março, 3, 17, 24 de abril, 8, 15, 22, 29 de maio, 5, 12, 26 de junho, 3, 10 e 17 de julho, quintas-feiras,
das 10h às 12h
StudioClio – Instituto de Arte e Humanismo
Rua José do Patrocínio, 698 – Cidade Baixa – (51) 3254-7200
www.studioclio.com.br
As obras de grandes escritores como o americano Edgar Allan Poe, o francês Charles Baudelaire e
Machado de Assis, possuem em comum a proeza e delicadeza de detalhar a vida urbana e cotidiana das
cidades onde se passam suas histórias. A descrição da cidade enriquece a obra e é capaz de fazê-la tornar-se
um personagem fundamental na trama, sendo ela prosa ou verso. O patrono da Feira do Livro de 2013 e
aclamado escritor, Luís Augusto Fischer, conduzirá, no StudioClio, a oficina "Escrever a cidade", partindo da
leitura e análise de composições desse escritores, a fim de instigar os alunos a produzir seus próprios textos.
As aulas acontecem nos dias 27 de março, 3, 17, 24 de abril, 8, 15, 22, 29 de maio, 5, 12, 26 de junho,
3, 10 e 17 de julho, quintas-feiras, das 10h às 12h. Até o dia 20 de março as inscrições podem ser feitas pelos
valores de R$ 840 (público geral) e R$ 756 (professores e estudantes). A partir do dia 21, os valores passam
para R$ 924 (público geral) e R$ 832 (professores e estudantes). Ao término do curso, os participantes
receberão certificado de 28h/a. Mais informações pela página www.studioclio.com.br ou pelo telefone (51) 32547200.
Luís Augusto Fischer
Professor de Literatura Brasileira na UFRGS e doutor em Nélson Rodrigues pela mesma universidade. É autor
de diversos livros de crônicas, ensaios e contos, com destaque para o já clássico Dicionário de Porto-Alegrês e a
premiada novela Quatro Negros, além de ser colunista de revistas e jornais.
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