Aniversário de García Lorca no StudioClio
Sarau
Uma noite para García Lorca
Com Luciana Montemezzo
Dia 05 de junho, quinta-feira, às 19h30
StudioClio – Instituto de Arte e Humanismo
Rua José do Patrocínio, 698 – Cidade Baixa – (51) 3254-7200
www.studioclio.com.br
No dia 05 de junho de 1898, há 116 anos, nascia o poeta e dramaturgo espanhol Federico García Lorca.
Como homenagem ao poeta na ocasião do seu aniversário, acontece no StudioClio o sarau “Uma noite para
García Lorca”, com a profa. Dra. Luciana Montemezzo.
O sarau seguirá a partir de leituras dramáticas de emblemáticas peças de teatro, como Bodas de
Sangue (1932), Yerma (1934) e A Casa de Bernarda Alba (1936), e de obras do repertório poético de Lorca.
Essa noite especial pretende recriar a atmosfera de liberdade e repressão nos anos que antecederam a Guerra
Civil Espanhola.
Os ingressos custam R$ 40 (público geral) e R$ 30 (professores, estudantes e seniores), e podem ser
adquiridos antecipadamente pela página www.studioclio.com.br. O StudioClio fica na Rua José do Patrocínio,
698 - Cidade Baixa. Mais informações podem ser adquiridas pelo telefone (51) 3254-7200.
Luciana Montemezzo
Bacharel em Letras (habilitação Tradução do Espanhol) pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1995),
mestre em Letras pela Universidade Federal de Santa Maria (1999) e doutora em Teoria e História Literária pela
Universidade Estadual de Campinas (2008). Desde 1996 é professora da Universidade Federal de Santa Maria.
Pesquisa os seguintes temas: Tradução Literária e Literatura Espanhola, com especial ênfase na produção
dramática de Federico García Lorca (1898-1936). Pesquisa, também, as repercussões do período compreendido
entre o início da Guerra Civil Espanhola (1936-1939) e a ditadura franquista (1939-1975) na produção literária
espanhola contemporânea. Coordena, desde 2008, o grupo de pesquisa "Traducere", dedicado à pesquisa
teórico-prática na área de tradução literária. Também participa dos grupos de pesquisa CNPq Literatura e
Autoritarismo (UFSM) e Teatro e História (UFU). Como professora no Programa de Pós-Graduação em
Letras/UFSM, orienta trabalhos na área de Tradução Literária do Espanhol e Literaturas de Língua Espanhola.
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