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MÚSICA
Acordeon erudito

A música de câmara do 
Quinteto Persch, grupo gaú-
cho de acordeonistas que 
iniciou suas atividades em 
1999, em Porto Alegre, vai integrar em breve o 
cotidiano das escolas públicas do estado. Com sua 
proposta de valorizar esse instrumento – assimila-
do pela cultura musical dos mais diversos povos e 
adaptado pelos alemães –, o grupo foi o vencedor de 
um projeto da Funarte para a realização de concer-
tos didáticos em seis em escolas públicas da Região 
Metropolitana. Serão dois concertos por escola, em 
dois turnos, totalizando 12 apresentações. À exce-
ção de Porto Alegre, onde serão três escolas, os mu-
nicípios contemplados são Viamão, São Leopoldo e 
Canoas, com repertório somente de música erudita 
brasileira, Villa-Lobos, Carlos Gomes, Guerra-Pei-
xe, Claudio Santoro e Ernani Aguiar.

Neste ano, o Quinteto, o único grupo no país 
com essa formação instrumental de música de câ-
mara e proposta artística utilizando o acordeon, 
completa 13 anos de atividades ininterruptas – ain-
da que recém esteja lançando o CD comemorativo 
aos 10 anos. Contabiliza 200 apresentações em di-
versas cidades do país. Em 2007 foi contemplado 
no Projeto Petrobras Cultural e gravou seu primeiro 

CD com obras de Astor Piazzolla, Claudio Santoro, 
Vivaldi, Rossini e Mozart. Em 2009, recebeu três 
indicações ao Prêmio Açorianos de Música, sendo 
premiado com o Troféu Açorianos de Música Ins-
trumentista e, em 2010 venceu o Prêmio Circuito 
Funarte de Música Clássica. 

Violão instrumental 
Outra relíquia a ser 

incorporada ao acervo de 
quem curte música de qua-
lidade é o CD O pulo do 
gato, terceiro trabalho auto-
ral de Rodrigo Nassif pelo selo Café com Leite. 
Bacharel em violão clássico pela Universidade de 
Passo Fundo, Nassif estudou no Conservatório 
Luís Gianneo, na Argentina, e reúne composi-
ções com timbre regional, fusão do clássico com 
o popular, e a sonoridade latinoamericana para 
temas contemporâneos. Neste novo trabalho ex-
plora também arranjos que se servem da sonori-
dade elétrica das guitarras. 

ARTES PLÁSTICAS
Ecarta ganha Açorianos

A Fundação Ecarta recebeu, no último dia 8 
de maio, o Prêmio Açorianos de Artes Plásticas, 
como Destaque Espaço Institucional de Divulga-

ção Cultural de 2011. Concorriam nesta categoria 
o Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande 
do Sul, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, o 
Espaço Cultural ESPM e o Instituto Goethe. Ini-
ciativa da Secretaria Municipal de Cultura de Por-
to Alegre, o Prêmio Açorianos de Artes Plásticas 
reconhece artistas e instituições que se destacaram 
no cenário das artes visuais da capital. “Além do 
reconhecimento pelo trabalho qualificado desen-
volvido, essa premiação é o reconhecimento públi-
co do investimento do Sinpro/RS e dos professo-
res do ensino privado na jovem Fundação Ecarta, 
em atividade desde 2005 e que tem, na Galeria de 
Arte, o seu projeto âncora”, expõe Marcos Fuhr, 
presidente da instituição.

LITERATURA
Festa da Leitura em Porto Alegre

O Clube dos Editores do RS realizará de 2 a 
7 de julho, no Mercado Público de Porto Alegre, 
a 1ª Festa da Leitura. O evento é aberto ao públi-
co com atividades gratuitas, sempre das 9h às 18h. 
Serão 22 estandes de editoras gaúchas, atividades 
de leitura ao vivo, oficinas, entre outros. Bibliote-
cas escolares podem participar inscrevendo suas 
melhores atividades de estímulo à leitura. Interes-
sados devem entrar em contato pelo e-mail secre-
taria@clubedoseditores.com.br.


