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Um vibrante ativista cultural que ama o que faz

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Ivan Therra é cientista social,
compositor, músico, cineasta, produtor cultural, fundador da Casa da Cultura do Litoral, criador do Grupo de
Cultura Popular Kikumbí e editor do
Jornal O Marisco da Praia da Cidreira/RS. Produziu o filme O Maestro da
Areia, do qual foi Diretor e Roteirista,

lhor madeira, falquejava instrumentos que iluminaram de música o sorriso das crianças da Praia da Cidreira no RS. Direção e roteiro de Ivan
Therra, gênero Ficção, Duração de
15 minutos, produção da Clip Produtora.

Ivan Therra
através do Projeto Revelando os Brasis II do Instituto Marlin Azul em parceria com o Ministério da Cultura.
O Maestro da Areia conta que
das mãos do pescador nasciam instrumentos musicais, com os quais ele ensinava a gurizada da Praia a cantar e a
tocar. O pescador atravessava as dunas para buscar, na Capororóca, a me-

Filme “O Maestro da Areia”

Outra participação
sua é o filme Duas
Cruzes mostrando que
o imaginário popular
construiu a lenda praieira contando dos sonhos e desejos de uma
marisqueira que pensou em viver o seu
amor! Desafiou as verdades, rompeu os limites e viu a vida e a noite
enlaçadas. Agora, transformada em sedução e
procura, aparece... para
sempre. Eu vi... Ninguém me contou! Direção e Roteiro de Lizzi
Barbosa. Premiada no
IV Revelando os Brasis
- IMA - MINC. Gênero
Ficção, duração de 15
minutos, produção O

Filme “Duas Cruzes”
to teve apoio da SEDAC - Secretaria
da Cultura do Estado do Rio Grande
do Sul e Patrocínio do Banrisul. O CD
da Música da Praia tem músicas de
Ivan Therra e Jociel Lima e participação do Grupo de Cultura Popular
Kikumbí da Praia da Cidreira.
Ivan Therra é editor do Jornal
O Marisco que foi classificado entre
os cem melhores projetos culturais
do Projeto Cultura Viva, e o único
Projeto de Jornal Cultural a merecer
tal distinção do Ministério da Cultura.
Ivan Therra lançou em 2007 o
Livro Cidreira, História, Cotidi-

Filme “Totalidade 3”
ano, Cultura e Sentimento. Um
resgate da História e Cultura da mais
antiga praia do estado do Rio Grande
do Sul.
Por tudo isso e muito mais, que
pode ser conferido no site
www.omarisco.com.br onde se tem
acesso aos jornais, aos filmes e vídeos, além da recém-inaugurada Rádio
O Marisco 98.9 FM que toca 24 horas de música litorânea e praieira valorizando os compositores, os pesquisadores, os músicos e os intérpretes do
Litoral Norte, Ivan Therra é Um vibrante ativista cultural que ama o que
faz!

Marisco.
Entusiasmados com realização
desses dois curtas em Cidreira, os
alunos da Escola Municipal Marcílio Dias tiveram a ideia, iniciativa e
ação de fazer um filme de verdade,
a partir de uma atividade de Prevenção ao uso de Drogas proposta pelos professores do EJA. Totalidade 3 tem direção de Ivan Therra,
Roteiro de Franciele Couto, gênero
Ficção, duração de 09 minutos, produção de O Marisco.
Ivan Therra trabalha com pesquisa da Cultura Popular do Litoral
Gaúcho, com ênfase a rica contribuição da Cultura Negra para a Diversidade da Cultura do RS.
Baseado em suas pesquisas da
Cultura Popular, Ivan Therra lançou
o CD - Música da Praia, o primeiro registro dedicado exclusivamente aos ritmos e temas da região praieira do Rio Grande do Sul. O Proje-

Filmes que retratam o cotidiano e a cultura litorânea são algumas de
suas obras

Ivan Therra é um grande conhecedor da cultura litorânea

