Horizontes do imaginário:
a lenda do Negrinho do Pastoreio
Almoço Clio
Horizontes do imaginário: a lenda do Negrinho do Pastoreio
Com Marô Barbieri
Dia 02 de julho, das 12h20 às 13h40
StudioClio – Instituto de Arte e Humanismo
Rua José do Patrocínio, 698 – Cidade Baixa – (51) 3254-7200
www.studioclio.com.br
O Negrinho do Pastoreio é uma lenda tipicamente gaúcha. Sua elaboração resulta da observação de
modos e costumes específicos encontrados antigamente nos campos do Rio Grande do Sul, alguns dos quais
vigoram até hoje. No Almoço Clio do dia 02 de julho, a escritora Marô Barbieri explora a capacidade ficcional e
os simbolismos dessa narrativa em um passeio interessante e esclarecedor a partir de Simões Lopes Neto e de
outras versões dessa mesma lenda.
Esta atividade é o ponto de partida da oficina Horizontes do imaginário, que revisita as lendas gaúchas e
a história do Rio Grande do Sul. 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.
Marô Barbieri
É escritora de literatura infantil, com 25 livros publicados. Sua obra "Pestilóide e o sumiço da chuva" recebeu o
prêmio Livro do ano da Associação Gaúcha de Escritores, em 2003, na categoria Literatura Infantil. Atua também
em seminários, palestras, painéis e oficinas de literatura infantil.
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.
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