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Erico Veríssimo foi grande expoente entre os escritores brasileiros, por ter participado ativamente do universo do 
livro, enquanto autor, editor e difusor da literatura sul-rio-grandense, nacional e estrangeira.

Veríssimo abriu espaço a seus colegas de ofício e estimulou a tradução de textos estrangeiros ainda 
desconhecidos, enriquecendo decisivamente a cultura literária brasileira. Seu senso de editor, aliado a uma aguda 
percepção das artes da palavra, determinou que viesse a escrever obras de forte significado, mas de fácil leitura, 
conquistando grande número de leitores.

Traduzido em muitos países, da Rússia à Indonésia, o autor de O Tempo e o Vento levou a identidade brasileira e 
sul-rio-grandense aos quatro cantos do mundo, tendo sido globalizado por antecipação. Com o passar do tempo, 
coube-lhe o destino dos grandes autores: tornar-se um clássico.

Tendo em vista que sua carreira literária esteve sempre voltada para a difusão das idéias humanistas e libertárias, o 
projeto Copesul Cultural busca recuperar a repercussão dessa personalidade ímpar das nossas letras junto ao 
grande público em âmbito nacional e além fronteiras, para que a leitura de sua obra continue a produzir os efeitos 
emancipatórios que ele buscava.
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Concerto Salzburg Chamber Soloists Ensemble
02/06

No dia 2 de junho, às 21 horas, o Theatro São Pedro vai receber o Quinteto de Cordas da Salzburg Chamber 
Soloists Ensemble, para a abertura do Projeto Copesul Cultural 2005, na primeira parte do evento Erico Veríssimo - 
Retratos da Vida Inteira. O concerto apresentará quartetos de Brahms, Mozart e Beethoven e árias de Puccini e 
Catalani.

Inspirando-se na grande tradição musical da cidade natal de Mozart, o Salzburg Chamber Soloists Ensemble 
consolidou-se como um dos mais significativos grupos de intérpretes do repertório clássico mundial. As 
interpretações se destacam pelas articulações falantes, dinâmicas, expressivas e eletrizantes. As músicas são ricas 
em contrastes, leves, eloqüentes e trabalhadas em seus mínimos detalhes. O quinteto é formado por Lavard Skou- 
Larsen no violino, pela também violinista Jana Ludvickova, por Firmian Lever na viola, por Adriane Savytzky no 
violoncelo e pela pianista Revital Hachamoff.

O grupo contará ainda com a participação especial da soprano argentina Sylvia Funes, que executará as árias, 
acompanhada por Revital Hachamoff, ao piano.

Num bilhete a seus filhos e netos, em 1951, Erico sugere como gostaria de ser lembrado:
"Se e/es quiserem prestar uma homenagem a minha memória, que se reúnam uma noite, qualquer noite, e toquem 
os últimos quartetos de Beethoven, algumas sonatas de Mozart e qualquer coisa do velho Bach. E o resto - que 
diabo! o resto é silêncio

PROGRAMA:

WA.Mozart: Quarteto para cordas 
em dó-maior, KV 157 
L.v.Beethoven: Quarteto para cordas 
em fá-menor, op.95 
G. Puccini: Ária da ópera Turandot: 
"Tu che di gel sei cinta11 
G. Puccini: Ária da ópera Madame 
Butterfly: "Un bel di vedremo"

Intervalo

G. Puccini: Ária da ópera La Boheme: 
"Mi chiamano Mimi"
A.Catalani: Ária da ópera La Wally: 
“Ebben ne andro lontano"
J. Brahms: Quarteto para piano e 
cordas em sol-menor, op. 25

Erico Veríssimo - Retratos da Vida Inteira 
Quando: 02 de junho 
Local: Theatro Sáo Pedro 
Horário: 21 h
Ingressos: R$ 20 (platéia), R$ 15 (camarote lateral) e R$ 10 (galeria) 
A venda nas bilheterias do Theatro Sáo Pedro



ESTADOS UNIDOS
Maria José Barbosa

MODERADOR
Tulio Milman

BRASIL
Luis Fernando Veríssimo 
Carlos Heitor Cony 
Lya Luft 
Antonio DimasSeminário PORTUGAL

Maria Aparecida Ribeiro 
Maria de Fátima Saraiva

07/06

Focalizando a obra literária de Erico Veríssimo, o Seminário Internacional Erico Veríssimo - Retratos da Vida Inteira 
destaca aspectos inéditos da produção do escritor, de especial interesse para seus leitores e estudiosos. A crítica de 
Erico Veríssimo costuma fixar-se na força de denúncia de sua ficção, ou na sua técnica compositiva. Com a renovação 
dos estudos literários desde os anos 90, o Seminário busca atualizar essas visões críticas segundo as tendências mais 
contemporâneas dos Estudos Culturais e dos Estudos Pós-Modernos e Pós-Coloniais. Os palestrantes são expoentes 
em estudos lusófonos em seus países e fora deles, contribuindo com novos enfoques para realimentar o modo como 
Erico Veríssimo é estudado no Brasil.

PROGRAMA
15h Abertura
15h30min - Carlos Heitor Cony & Luis Fernando Veríssimo: Diálogos 
16h30min - Mesa-redonda: Erico Veríssimo - Discursos da História
Maria de Fátima Marinho (Universidade do Porto, Portugal) - Os interstícios da história em O Tempo e o Vento 
Maria Aparecida Ribeiro (Universidade de Coimbra, Portugal) - Erico Tibicuera Veríssimo e a história como ficção

Intervalo

19h - Mesa-redonda: História dos Discursos
Antonio Dimas (Universidade de São Paulo, Brasil) Erico Veríssimo em correspondência
Maria José Somerlate Barbosa (Universidade de lowa, EUA) - Círculos de giz: as personagens femininas e a
dinâmica de gêneros em romances de Erico Veríssimo
20h30min - Lya Luft relembra Erico Veríssimo
21h30min - Encerramento

Curadoria: Prof° Dra Regina Zilberman 
Quando: 07 de junho
Local: Teatro Bruno Kiefer da Casa de Cultura Mario Quintana - Rua dos Andradas, 736-6° andar 
Horário: A partir das 14h
Ingressos: a R$ 20 no centro de informações da Casa de Cultura Mario Quintana, Livraria Acadêmica da 
PUCRS, Livraria Siciliano do Shopping Praia de Belas e no site www.copesulcultural.com.br 
Certificados de participação serão expedidos pelo Instituto Estadual do Livro/RS

http://www.copesulcultural.com.br


Palestrantes:

baseada em seu livro homônimo. Entre suas obras, destacam-se os livros de crônicas O Popular, Ed Mort e Outras Histórias, O Gigolo das 
Palavras, O Analista de Bagé, A Velhinha de Taubaté, Sexo na Cabeça, As mentiras que os homens contam, A Mesa Voadora e os romances O JMndoOabo.0 
Clube dos Anjos, Borges e os Orangotangos Eternos, O Opositor. Além disso, tem textos de ficção e crônicas publicadas nas revistas Playboy, Claudia, Domingo (do 
Jornal do Brasil), Veja, e nos jornais Zero Hora, Folha de São Paulo, Jornal do Brasil e em O Globo.

Luis Fernando Veríssimo

Comédias da Vida Privada,

Iniciou cedo uma carreira detradutora de literatura em alemão e inglês que continua até hoje, vertendo para o português.Virgin,a Woolf, Dons Lessing, Gunt^Grass 
Botho Strauss, Thomas Mann e outros respeitados nomes da literatura universal. Em 1980, lançou-se como romancista com As parceiras seguindo comA asa 
esquerda do anjo, Reunião de família, O quarto fechado, Exílio, A sentinela e O ponto cego. Compõem ainda a sua obra tres livros de poesia: O /ado f^al,Muher 
paio e Secreta mirada. Misto de ficção e ensaio, O rio do meio foi considerado a melhor obra de ficção de 1996 pela Associação de Críticos de Arte de Sao Paulo.

Eleito para a Academia Brasileira de Letras em 2000, conquistou vários prêmios, entre os quais quatro Jabutis, dois Livros do Ano, Prêmio Machado de Assis, Prêmio 
Nacional Nestlé e duas vezes o Prêmio Manuel Antônio de Almeida.

Lya Luft

1926. Marcou época como editorialista e cronista do
Carlos Heitor Cony

1986-87. É Membro doProfessor de Literatura Brasileira na Universidade de São Paulo desde 1969, foi professor visitante da Université de Rennes França 
Conselho Editorial da World Literature Today da University of Oklahoma, USA. Nos anos de 1982-84 foi Diretor Acadêmico do US Department of

de 1987-1992 exerceu o cargo de Diretor Acadêmico do "Inter-University Study Program-USP . Coordenou o Programoide Pos-Graduaçao d 
da USP de 1990 a 1997 tendo sido Conselheiro da ANPOLL e Assessor da Comissão de Cooperação Internacional da USP (CCInt-USP nos anos 

Bolsa da FAPESP em Paris, junto à Maison des Sciences de 1'Homme, durante os anos 1997-1998 e atuou como professor visitante da University
rço de 2001. Entre os seus livros destacam-se: Rosa-Cruz (1980); Tempos Eufoncos (1983); Espaço e

, em
Antonio Dimas

Seminar in Brazil" e 
Literatura Brasileira 
1992-1993. Recebeu 
of Califórnia - Los Angeles (UCLA) nos meses de janeiro 
romance (1985); Brasil, país do passado? (2000).

e ma

Nasceu no Porto, onde fez e Intro^çãÍ ^

várias revistas e jornais: Colóquio/Letras, Jornal de Letras, Jornal de

Maria de Fátima Marinho aos
Letras desta cidade. Atua nas
Estudos Literários. É,secretária de redação da revista Persona e tem colaboração dispersa .... . . - x„nnaei„
Notícias, Letras e Letras, Diário Popular, Diário de Notícias. Participa igualmente em vários congressos internacionais. A sua principal area de mvestigaçao e poesia 
portuguesa contemporânea, tendo publicado Herberto Helderaobra e o homem (Lisboa, 1982) e o Surrealismo em Portugal (Lisboa, 986).

em

e Cultura Brasileira na 
Recentemente

Licenciada em Português e Literatura pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, atualmente é Professora de Literatura Brasileira 
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. E diretora do Instituto de Estudos Brasileiros da Faculdade de Letras da Universidade de Co mbra. 
publicou A Carta de Caminha e seus Ecos, pesquisa que compreende o olhar de diversos autores portugueses e brasileiros - desde o século XVi ate o^século XX- e o 
acontecimento que a carta anuncia. Além da literatura, mobiliza elementos da pintura e do cinema. Entre as mutaplas referências, estão Dam,ao de Gois 
Varnhagen (num texto literário pouco conhecido), Vítor Meireles, Baraúna, Pereira da Silva Aurélio de Figueiredo, Olavo BHac, Mano de Andrade Oswdd d 

Prudente de Morais (neto), Augusto Frederico Schmidt, Cassiano Ricardo, Humberto Mauro, Glauber Rocha, Cândido Portinan, Raul Bopp e Lia Mittarakis.

Maria Aparecida Ribeiro

Andrade,

Professora Adjunta da Universidade de lowa, no Departamento de Espanhol e de Português, com especialidade em Literatura e Cultura BrasileirasJJistingue se pelos 
trabalhos sobre a obra de Clarice Lispector, tais como Clarice Lispector: spinning the vvebs of passion (1996); Mutações Faiscantes/e 
Clarice Lispector: Desfiando as teias da paixão (2001). Tem publicado ensaios em coletâneas como Clance bs,pector: a bio-b,bliography (1993) Entre resist 
identificar-se: para uma teoria da prática da narrativa brasileira de autoria feminina (1997) e Brasil afro-brasileiro (2000). E autora de grande numero de artigos 
periódicos e revistas especializadas nos Estados Unidos e no Brasil.

Maria José Somerlate Barbosa

em



Exposição Local: Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli - MARGS09/06 Visitação 09 de junho a 17 de julho

A exposição documental, organizada pelo Acervo Literário de Erico Veríssimo, enfatiza a figura intelectual de Erico 
Veríssimo, inserida na vida cultural do país, e sua repercussão no exterior, nos diversos momentos de sua atuação, 
nas décadas de 30 a 70. Destaca seus esforços de modernização e democratização dos objetos culturais e em sua 
independência quanto às estéticas vigentes e às ideologias políticas. Apresenta uma inédita coleção de roteiros, 
esboços e originais, que revelam a oficina do escritor em várias fases de sua carreira de ficcionista. Em sala 
especial, reproduz, com os móveis originais, a "Toca da Liberdade", que é como chamava seu último escritório, 
onde produziu seu Solo de Clarineta. Também oferece a jovens de qualquer idade um multimídia sobre o autor, com 
provocativos jogos literários e um espetáculo em vídeo.

Curadoria: Profa Dra Maria da Glória Bordini 
Documentação: Acervo Literário de Erico Veríssimo
Equipe de pesquisa: Ana Letícia Fauri, Karina Ribeiro Batista, Daniela Pinheiro Machado Kern, Natasha Jorge 
Freitas, Raquel Lautert e Lisiane Ketzer 
Cenografia: Bloco Arqdesign 
Entrada Franca

asU iorrwdc**

Exposição Erico Veríssimo - Retratos da Vida Inteira 
Quando: 09 de junho a 17 de julho
Local: Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli - MARGS 
Horário: Terças a domingos, das lOh às 19h



Informações

Concerto
Theatro São Pedro: Pça Mal. Deodoro, s/n° -(51) 3227.5300

Seminário
Casa de Cultura Mario Quintana: Rua dos Andradas, 736 (6o andar) 
(51)3221.7147

Exposição
Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli - MARGS: Praça da Alfândega, s/n° 
(51)3227.2311

www.copesulcultural.com.br
Produção cultural

Apoio
Telos Empreendimentos Culturais 
(51)3388.3921 - telos@cpovo.net

Produção musical 
PR eventos
(51) 3335.2686 - pr.lemos@terra.com.br

uoífmoúo
Rio Grande do Sul

Assessoria de Imprensa
Nave - Design, Fotografia e Assessoria de Comunicação 
(51) 3061.0730 - lucia@navecomunica.com.br

Este projeto é desenvolvido com a colaboração da 
Associação Cultural Acervo Literário de Erico Veríssimo 
e do Instituto Estadual do Livro/RS

http://www.copesulcultural.com.br
mailto:telos@cpovo.net
mailto:pr.lemos@terra.com.br
mailto:lucia@navecomunica.com.br

