Magazine / o Sul 3

Porto Alegre, segunda-feira, 21 de dezembro de 2009

SOCIEDADE
dólares poderá ser adquirida por 100 reais.
Mas, por medida de garantia, a tela tem uma
redução de pelo menos 10% do tamanho original. Assim, quem desejar pode adquirir a
obra online, mas deve abrir o primeiro posto de
venda, ainda neste mês, em Curitiba.

Fica na opção para os interessados em ter
uma cópia de Portinari, a preço ultra-acessível,
ou em ter um original de outros artistas menos
famosos. Uma conhecida consulesa, cujo marido representava um país europeu de grande afinidade com o Brasil, noutras épocas, tinha na sala de visitas uma reprodução da Mona Lisa, comprada no Louvre. Muitos ridicularizavam, mas ela
dizia não se importar, pois gostava do trabalho...
“Cada um a seu gosto” diz um antigo ditado.

FOTOS FREDY VIEIRA/ O

João Cândido Portinari, filho do pintor Cândido Portinari, dedica-se seriamente a cuidar a
obra do pai, um dos maiores pintores brasileiros. Entre outras coisas, catalogar, descobrir
telas que estão no exterior e fiscalizar falsificações. Entretanto, lança uma novidade com a
exposição de réplicas dos trabalhos de Portinari, neste mês, no Rio de Janeiro. As réplicas
são conseguidas com alta definição graças ao
trabalho da empresa Recriar, com quem João
Cândido Portinari tem um contrato. O herdeiro
do artista diz que é uma forma de democratizar
as obras do pai e manter seu projeto, que leva
o trabalho do pintor a municípios carentes e
escolas. Além de proporcionar, aos que desejarem, ter um quadro de Portinari por preço
acessível. Uma tela cujo valor seria 1 milhão de
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Solicite a newsletter do Paulo Gasparotto pelo e-mail:
contato@paulogasparotto.com.br

Assista a Gasparotto de segunda a sexta-feira,
às 18h, no "Pampa Boa Noite", no canal 4.

Salete Foernges e a nora,
Maria Pereira Foernges,
ambas muito charmosas, na
movimentação de dezembro.

“O paraíso é estar em
paz com as coisas.”
George Santayana

Márcia Tiburi, Denise Mattar e Günter
Axt no vernissage de Maria Tomaselli.
Denise Mattar, cujas atividades
bem-sucedidas no setor das artes
incluem a curadoria da mostra de
Pancetti, noutra temporada, na
Fundação Álvares Penteado de São
Paulo, foi muito cumprimentada
durante o coquetel no Margs.

Ritmo

G Quem deve desembarcar aqui nos Pampas

nesta semana é a cantora Marina Lima. Mas a
visita não é para shows, nem nada parecido.
Marina baixa em Porto Alegre para ensaiar. A
cantora prepara novo show para o começo do ano.
Como a maior parte dos músicos de sua banda
mora por aqui, é a cantora que vem até eles.

RÁPIDAS

Caroline
Logemann no
coquetel que
inaugurou a
mostra fotográfica
BarraShopping.

N Após quase dois anos, Mário Bernd
encerrou exitoso período na presidência
do BRDE, passando para a Direção Administrativa e de Operações. Pelo sistema de rodízio entre os estados, assumiu a presidência Airton Carlos Pissetti, representante do Paraná. A gestão
de Bernd optou pelo apoio ao desenvolvimento em meio à crise
econômica e aos danos provocados pelo clima. Diretriz que se
mostrou corretíssima.
N Leila Fetter acaba de reassumir o seu mandato parlamentar.
Caravana expressiva veio de Pelotas para acompanhar e aplaudir
a primeira intervenção na tribuna, marcada pela reafirmação dos
compromissos com o interesse público. A Assembleia Legislativa
terá um notável acréscimo de qualidade.
N Julio Mottin Neto e Maria Eduarda Bastos comemoram o lan-

çamento da nova fragrância da Panvel, a Fresh Dreams. A campanha de lançamento da linha é assinada pela Competence, com
direção de criação de Marcelo Pires e Helena Moraes.

N Maria Luiza Truda retoma a produção de seus doces e sobremesas,
que mantêm um estilo tradicional da
doçaria, muito elogiados por quantos que já provaram as delícias.
Carla Fengler e Adão Bellagamba brindaram com Aldo
Biassetton Neto no coquetel que contou com Martin
Fritsches, responsável pela Mini do Brasil, que foi a festejada
motivação do encontro. Os drinques reuniram grande número
de convidados no espaço instalado para vendas do carro que
está entre os itens mais cobiçados do consumo no mundo.

