O Sarau Freud e os escritores de hoje coloca em cena uma
sessão intimista com Freud
e Jung. Com entrada franca,
o evento acontece às 21h, no
Theatro São Pedro (Pç. Mal.
Deodoro, s/nº).
O elenco é formado por
Janaina Pelizzon, Lenira Fleck
e Liana Timm. Escrito pelas
duas últimas, o texto coloca em
foco dois personagens centrais
na história da psicanálise.
Após um começo de relação
harmoniosa, os dois passaram

a divergir em suas teorias.
Anna Freud presencia os
efeitos desse conturbado relacionamento que não admitia
nem mestre nem discípulo. Do
divã às mandalas, depoimentos
e relatos revelam, com todas
as diferenças, a paixão pela
alma humana e pelo desejo
de desbravá-la até as últimas
consequências.
A direção geral tem a
assinatura de Graças Nunes,
e a direção de movimento é de
Carlota Albuquerque.

TERCEIRO SELO/DIVULGAÇÃO/JC

A partir das 19h30min, o
escritor Nelson Rego recebe
leitores para o lançamento
de seu novo livro de contos,
A natureza intensa (Terceiro
Selo, 144 págs., R$ 35,90). O
evento acontece na Saraiva
do Moinhos Shopping (Olavo
Barreto Viana, 36) e inclui
sessão de autógrafos.
A obra é formada por quatro histórias interligadas,
onde aparecem personagem

desde meninas vindas de
alagados e favelas até uma
financista que faz do jogo e
da ruptura de limites o seu
modo de vida. Já o autor
tem no currículo outros três
livros – incluindo Daimon
junto à porta, vencedor do
Prêmio Açorianos de Literatura em 2011. Nelson Rego
é também autor de títulos
acadêmicos e professor na
Ufrgs.

RECORTE HISTÓRICO
As sedes do Ministério
Público Federal e do Judiciário Federal (Otávio Francisco
Caruso da Rocha, nºs 800,
600 e 300) recebem, até 27 de
outubro, a exposição Arquivos
do Brasil, memória do mundo.
A mostra tem visitações de segundas a sextas-feiras, das 13h
às 18h, com entrada franca.
O material inclui desde
notas de viagem e desenhos
de paisagens realizados por

confira

Dom Pedro II até a carta de
abertura dos portos às nações amigas, de 1808. Entre
as atrações também estão
manuscritos dos escritores
Machado de Assis e Guimarães Rosa, cadernetas com
anotações de Oswaldo Cruz e
desenhos desenvolvidos por
Oscar Niemeyer.
Escolas interessadas em
visitas devem agendar pelo
telefone (51) 3214-2095.

O livro de artista e
a enciclopédia visual:
lançamento do livro,
com palestra do autor,
Amir Brito Cadôr, na
Pinacoteca do Instituto
de Artes da Ufrgs (Senhor dos Passos, 248),
às 11h. Entrada franca.
OO

Musical Évora: Stone Band, no Theatro
São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/nº),
às 12h30min. Entrada
franca.
OO

Música na Ufcspa:
Diálogo entre barroco e contemporâneo,
com Vladimir Soares,
no Teatro da Ufcspa
(Sarmento Leite, 245),
às 19h. Gratuito.
OO
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Freud e Jung em cena

Contos interligados

Concertos Pucrs:
Letra e Música no Cinema, com a Orquestra
Filarmônica da Pucrs, no
Salão de Atos da Pucrs
(Ipiranga, 6.681), às
18h30min. De R$ 5,00
a R$ 10,00.
OO

MultiMúsica: com
Júlio Herrlein, no Multipalco do Theatro São
Pedro (Praça Marechal
Deodoro, s/nº), às
19h30min. Gratuito.
OO

Exposição Arquivos do Brasil é atração em Porto Alegre

Noite para dançar
Surge em
Porto Alegre
uma opção para
quem quer sair
para dançar,
mas se incomoda com o clima
de balada. O
Bloco Tamborim, hoje, às
21h, no Sargent
Peppers (Quintino Bocaiúva,
256), promete
Ana Lonardi e Antonio Villeroy em show hoje
batucadas e
grandes sucessos da músie reúne, em cada edição, nomes
ca brasileira. Os ingressos
da percussão e da bateria no
custam R$ 25,00 e podem ser
Estado. Hoje, as atrações são o
adquiridos diretamente no
cantor e compositor Rosa Franlocal.
co, além de trazer outras duas
Inspirado em projetos cario- participações especiais: Ana
cas como Monobloco e idealiza- Lonardi e Antonio Villeroy.
do pelo baterista Marquinhos
No repertório, hits de Gilberto
Fê, o show do Bloco Tamborim
Gil, Jorge Ben, Arlindo Cruz e
traz sempre uma atração vocal Alcione, entre outros.

Teatro: peça Igbá,
no Teatro Renascença
(Érico Veríssimo, 307),
às 20h. De R$ 5,00 a
R$ 30,00.
OO
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Sarau no Theatro São
Pedro destaca ideias
dos psicanalistas

MARCELO LIOTTI/DIVULGAÇÃO/JC

ACONTECE

2

Jornal do Comércio - Porto Alegre

Quarta-feira, 31 de agosto de 2016

Qorpo-santo re-cortado: espetáculo na
Sala Álvaro Moreyra
(Érico Veríssimo, 307),
às 20h. Entrada franca.
OO

Teatro Pesquisa e
Extensão: peça Pterodátilos, na Sala Qorpo
Santo (Paulo Gama,
s/nº), às 12h30min e
às 19h30min. Entrada
franca.
OO
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