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fique ligado

Agenda
 Espetáculo Adolescer volta 
a cartaz no Teatro CIEE (rua 
Dom Pedro II, 861) neste 
domingo, às 18h. Ingressos 
entre R$ 30,00 e R$ 80,00 
no Blueticket.
 Brick de desapegos em 
versão junina neste domingo, 
das 11h às 19h. Na rua 
Joaquim Nabuco, entre Lima 
e Silva e José do Patrocínio.
 Festa Pagode 90 no Bar 
Opinião (José do Patrocínio, 
834), com Banda Cilada, 

Jader Lewis e banda, Dj Fiorin 
e DJ Barbosa. Sábado, 23h, a 
partir de R$ 25,00 no Sympla. 
 Pablo Lanzoni e Thiago 
Colombo lançam nesta sexta-
feira, nas plataformas digitais, 
o álbum Delírio geral. 
 Feirão de obras de arte da 
Associação de Artes Plásticas 
Francisco Lisboa, com foco 
em objetos em pequenos 
formatos. Domingo, das 
16h às 19h, na Travessa 
Venezianos, 19.

Homenagem a Nico Nicolaiewsky
Realizado mensalmente 

pelo Centro Cultural 25 de 
Julho de Porto Alegre, o projeto 
Obras comentadas realiza, neste 
sábado, uma edição especial 
dedicada ao trabalho completo 
do compositor, instrumentista 
e humorista gaúcho Nico 
Nicolaiewsky (1957-2014). O bate-
papo virtual será transmitido 

gratuitamente, às 16h, pelo 
canal de YouTube do mediador 
Felipe Antunes.

Com participação de Arthur 
de Faria, Fernando Pezão, 
John Ulhoa e Márcia do Canto, 
os convidados relembram 
os principais momentos da 
carreira de Nico, que ficou 
nacionalmente conhecido como 

o Maestro Pletskaya, estrela do 
espetáculo Tangos e Tragédias.

Cantor, compositor e pianista, 
Nico também gravou dois 
discos solo: o primeiro, lançado 
em 1996, levou seu nome e foi 
produzido por Arthur de Faria e 
Fernando Pezão; o segundo, Onde 
está o amor (2007), foi produzido 
por John Ulhoa.

CENTRO CULTURAL 25 DE JULHO/DIVULGAÇÃO/JC

Conversa promovida pelo Centro Cultural 25 de Julho relembra os principais momentos da carreira do artista

Carlos Hahn em uma hora feliz
O Clube de Cultura (rua 

Ramiro Barcelos, 1.853) recebe 
neste sábado, às 20h30min, o 
compositor Carlos Hahn para 
o espetáculo Hora feliz do 
Hahn. No repertório do show, 
canções do álbum de estreia 
do músico, Auroras na barri-
ga, e clássicos da MPB.

A apresentação, em voz e 
violão, faz alusão às lives te-
máticas realizadas pelo artista 
durante a pandemia, quan-
do foram feitas homenagens 
a nomes emblemáticos como 
Belchior, Clube da Esquina, 

Mutantes, Chico Buarque, Jorge 
Ben, Raul Seixas, Gilberto Gil e 
Caetano Veloso.

Acompanhado pela percus-
são de Pedro Hahn, Carlos cos-
tura as canções com poemas 
de seu livro Cristais colhidos 
na névoa, tecendo um espetá-
culo ao mesmo tempo dançan-
te e reflexivo, com ênfase na 
crítica social e na exaltação do 
ser humano.

Os ingressos antecipados 
custam R$ 20,00 e podem ser 
adquiridos através da platafor-
ma Sympla.

Teatro grátis ao ar livre
Duas peças do 16º Festival 

Palco Giratório Sesc serão 
apresentadas gratuitamente 
neste sábado, no Parque da 
Redenção em Porto Alegre. Os 
espetáculos Deus e o Diabo 
na terra da Miséria, do grupo 
Oigalê (RS), e Faísca D’Água: 
O encontro da natureza com a 
humanidade, do Ueba Produtos 
Notáveis (RS), serão exibidos 
às 11h e às 14h, na cancha 
de bocha e no Monumento 
ao Expedicionário da 
Redenção, respectivamente.

Lançado em 1999, Deus e 
o Diabo na Terra da Miséria é 

baseado no Capítulo XXI do 
livro Dom Segundo Sombra, 
de Ricardo Güiraldes. A obra 
aborda o universo de Miséria, 
um gaúcho dono de uma 
ferraria que recebe as visitas 
de Nosso Senhor e São Pedro e 
é agraciado com três pedidos, 
com os quais engana o diabo.

Já Faísca D’Água fala sobre 
a importância da preservação 
dos saberes e fazeres do povo 
brasileiro, iniciando pelas 
tradições dos povos originários, 
a chegada dos europeus e dos 
africanos e chegando até os 
atuais imigrantes.

Faísca D’Água é uma das peças encenadas na Redenção neste sábado

FABIANO KNOPP/DIGULGAÇÃO/JC

Bublitz no Circuito das Artes
A Bublitz Galeria de Arte 

prorrogou a maior exposição de 
sua história, em cartaz na Casa 
Presser (rua Marquês de Souza, 50 
- Novo Hamburgo), para participar 
do Circuito das Artes. A visitação 
guiada pelos principais espaços 
culturais da cidade será realizada 
neste domingo, das 14h às 18h, em 
uma programação que integra o 
evento Brique na Estação. O tour 
sairá às 14h30min da Feira de 
Artes do Brique na Estação (rua 

Mauá, 217 - Novo Hamburgo). 
Até essa data, das 10h às 19h, 

todos os interessados poderão 
conferir os 400 itens de acervo e 
de artistas convidados. São 100 
pinturas de autoria de Ariadne 
Decker, Armando Gonzalez, Flá-
vio Scholles, Marcelo Hübner e 
Marcelo Zeni, além de 50 objetos 
de arte e 250 tapetes orientais. No 
dia do circuito, a Galeria rece-
berá ainda uma pintura ao vivo 
de Hübner.

Mostra em Novo Hamburgo traz 400 obras de arte, além de tapetes orientais 

MAURÍCIO LIMA/DIVULGAÇÃO/JC

Trombones 
em Concerto

Neste domingo, às 18h, um 
trio de trombonistas da Orques-
tra Sinfônica de Porto Alegre 
(Ospa) irá protagonizar a sexta 
edição dos recitais da série Mú-
sica de Câmara. Os músicos da 
orquestra José Milton Vieira, 
Sabryna Pinheiro e Rodrigo da 
Rocha ganham ainda a compa-
nhia do pianista convidado Pau-
lo Bergmann na Sala de Recitais 
da Casa da Ospa (avenida Borges 
de Medeiros, 1.501).

O programa da apresentação 
gratuita Trombones em Concerto 
começa dando destaque à carac-
terística lírica do instrumento, 
com a síntese dos Três Corais Op. 
55, de David Uber. Na sequência, 
os músicos interpretam ainda 
obras de Georg Friedrich Händel, 
Henri Tomasi, Michael Davis e 
Fernando Deddos.

Um dos destaques do progra-
ma é a estreia de Ping peace tá 
Toc no chic Envolvente vi sagra-
ção eletrônicas no agepê vamos 
Crimson, escrita pelo percussio-
nista da Ospa Diego Silveira.


