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QUINTA- FEIRA, 28 DE JULHO DE 2011

Cultura é o foco desta página há um ano!
Semana passada fez um ano que esta página de cultura foi publicada pela primeira vez aqui no Jornal Revisão (esta é a 54ª edição). Os assuntos que já foram abordados:
ensino, teatro, crônicas, música, poesia, dança, festivais, literatura, folclore, discos, musicoterapia, artesanato, biografias, museu, internet, foram alguns dos temas. Vejo que
ainda tenho muito a registrar através de palavras e fotos nestas páginas. Desde sempre escrevo sobre - e apresento biografias de - alguns artistas gaúchos na minha coluna O Que
vem do Sul que mantenho num portal brasileiro especializado em festivais, o Portal Festivais do Brasil de São Paulo. Enfocando ícones do Rio Grande do Sul que têm ou tiveram
alguma ligação comigo, seja de trabalho, seja de amizade. Ou melhor, e acima de tudo, sempre de amizade. Pois, todos os colegas, músicos, poetas, compositores, pesquisadores,
escritores, produtores, jornalistas, professores, alunos, ativistas culturais e outros que tiveram envolvimentos profissionais comigo, tornaram-se meus bons amigos. A partir
do momento em que criei e assumi esta Página de Cultura do Jornal Revisão, passei a eventualmente reeditar algumas dessas biografias que publicara no
festivaisdobrasil.com.br . Logo, criei outras especialmente para esta página e também para o meu blog no portal rotaacoriana.com.br . Resolvi então, reuni-las num arquivo que
denominei de Personas Cultura e que está publicado no portal cantadoresdolitoral.com.br . É uma forma singela de homenageá-los por seus brilhantes talentos e serviços
prestados à cultura não só do estado, mas brasileira, e também uma espécie de agradecimento pelos bons momentos que tivemos e ou ainda temos e teremos juntos. Já são mais
de vinte páginas publicadas e algumas outras já prontas que virão. Todas as cinquenta e quatro páginas abordando os mais diversos assuntos culturais também estão arquivadas
em pastas “zipadas” junto com as minhas colunas da pg 3, no Portal www.cantadoresdolitoral.com.br. Aliás, estas, estão todas lá, são quase oito anos, aproximadamente 430
edições. Parte da história da música e da cultura litorânea está registrada lá. Agradeço à direção do Jornal Revisão, em meu nome e creio que em nome não só da minha classe
artística, mas também de meus leitores por estes importantes e generosos espaços sempre reservados para a música e para a cultura.

Todas as PÁGINAS DE CULTURA podem ser encontradas nos arquivos do portal www.cantadoresdolitoral.com.br
22.7.2010 - Eternamente Amigos
- Kleiton & Kledir
29- O Ensino da Música nas Esco
las
05.8 - Crônicas
12- O Teatro Teleco
19- Açores
26- Moenda
02. 9- Ações Sociais Através da
Cultura
09- Maremúsica - Vaine Darde
16- Um Gaúcho Sem Fronteiras –
Luiz Carlos Borges
23- História do Encontro Raízes
30- Maçambiques de Osório - Ma
nifestação Folclórica
07.10- Muito Além do Chimarrão
14- Notícias Culturais
21 - Musicoterapia
28- Art In Vento
04.11- AABB Comunidade: Um Dia
de Alegria e Diversão
11- Paul Mccartney: Um Mega Es
petáculo
18- Grupo Tholl apresenta o Espe
táculo “Exotique” em Osório
25- Osório Canta e Encanta
02.12- 25ª Feira do Livro de
Osório

09- “E o som do sopapo fez-se car
ne!” – Giba Giba
16- Mais uma noite de bons espe
táculos -Família Lima e Renato Jr
23- Os Ternos de Reis
06. 1.2011- Retrospectiva Cultu
ral/2010
13- Cattulo de Campos
20- 3º Sarau de poesia e música
no Café com Letras
27- O sucesso dos Paralamas em
Atlântida
03. 2- Pandorga
10- Manufatura de Cultura
17- Duas novidades culturais no
litoral
24- Os segundos
03. 3- Morte de Moacyr Scliar
entristece o estado
10- Festivais: uns surgindo, ou
tros ressurgindo – Jairo Reis
17- A trajetória de Vitor Ramil
24- O autêntico Telmo de Lima
Freitas
31- Kiko Freitas, pelo mundo...
07. 4- Todo Mundo Vê!
14- A Casa do Artesão de Osório
21- Carlos Omar, um grande poeta
28- Galera da Rima, show de Pás

coa para AABB-Comunidade
05. 5- Um patrimônio da arte e da
cultura gaúchas – Lourdes
Rodrigues
12- Paulo de Freitas Mendonça,
um extremo amor pela terra
19- Santolin: talento imensurável!
26- Intérpretes da Tafona
02.6- Ivo Ladislau
09- Biblioteca Pública Fernandes Bas

tos
16- Rodrigo Trespach
23- Museu da Estação Férrea terá um
Galpão Açoriano (Tafona)
30- Pimentel, um gaúcho ao pé da le
tra!
07. 7- Os arte-educadores da Rima
14- Cantaí, Cantador – Cao Guimarães
21- 19º CaLiMar
28- Um ano da Página de Cultura

