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A data não poderia ser mais
apropriada para celebrar o eterno
guri CARLOS URBIM (1948 – 2015):
será inaugurada em 12 de outubro,
Dia da Criança, uma exposição
em Porto Alegre na qual artistas
homenageiam o escritor e jornalista
e sua obra. A mostra EU ILUSTRO URBIM
reunirá na Pinacoteca Rubem Berta
(Rua Duque de Caxias, 973) trabalhos
de Carla Pilla, Claudia Sperb, Clô
Barcellos, Eduardo Vieira da Cunha,
Gustavo Nakle, Laura Castilhos,
Luiz Eduardo Achutti,Maria Tomaselli,
Rodrigo Rosa e Zoravia Bettiol.
A função inclui ainda oficinas
de arte com Zizi Paz eMauricio Alves,
presença da Kombi Carlos exibindo o
“livro único” – escrito a mão e ilustrado
pelo próprio Urbim – e expo de fotos
clicadas por Gilberto Perin, responsável
por belos retratos do autor como
este aí do lado. A visitação poderá ser
feita até 18 de novembro, aproveitando
o período da Feira do Livro.

VEJAMAIS
Fotos de Carlos Urbim
em zhora.co/ilustrourbim

VERÃO MARROQUINO
AmodeloGABRIELLA SOLTYS (foto abaixo) é uma das garotas-
propaganda das coleções demoda fitness e praia 2017
da grife gaúchaRosa Tatuada. A belaGarotaVerão 2010
divide as fotos da campanha coma atrizAgathaMoreira –
atualmente na TV como a Camila da novela Haja coração.
A inspiração para a linha de biquínis que Gabriella
está usando é oMarrocos, traduzida em peças
com cores quentes em ummix de estampas e texturas.

Depois de tocarem juntos emumevento em
Porto Alegre, a cantoraALINE STOFFEL e o
baixistaNANDO ENDRES, integrante
da banda ComunidadeNin-Jitsu,
resolveramexperimentar essa parceria
emumnovo projeto. Chamaramentão
o tecladistaMuriloMoura, que toca com
Gustavo Telles &Os Escolhidos, e criaramo

NODRUMMA (foto acima), que reinterpreta
músicas conhecidas emarranjos diferentes.
O trio estreia hoje na Capital, a partir
das 22h, no Espaço Cultural 512
(Rua João Alfredo, 512). O repertório
mistura samba, funk e rock com
programações eletrônicas, efeitos, timbres,
trocas de instrumentos e improvisos.

FAMÍLIA RAMIL NO GRAMMY
A nova geração da família Ramil
emplacou três indicações para o
Grammy Latino, premiação que vai
rolar no dia 17 de novembro, em Las
Vegas. Na categoria de melhor disco
pop contemporâneo em português,
Thiago Ramil está na disputa com

o álbum Leve embora, enquanto seu
primo Ian Ramil está no páreo de
melhor disco de rock em português
por Derivacivilização. Ian também é
finalista no gêneroMelhor artista
novo, concorrendo com outros músicos
brasileiros e latino-americanos.

CAIO NA PERIFERIA
Como Carlos Urbim,
o escritor Caio Fernando
Abreu (1948 – 1996)
segue vivíssimo na cultura
e na memória. Após bombar
nas redes sociais com suas
frases postadas pela garotada,
ter sua obra reeditada
e virar tema de documentário,
exposições e debates,
o autor gaúcho será
homenageado pela FLUPP,
a Festa Literária das
Periferias – que vai rolar
entre os dias 8 e 13 de
novembro no Rio de Janeiro,
na Cidade de Deus.
Como parte das homenagens,
o evento exibirá o premiado
documentário Para sempre teu,
Caio F. (2014), de Candé Salles,
que inclui depoimentos de
Lya Luft,Marcelo Rubens Paiva
eMaria Adelaide Amaral,
entre outros escritores. Além
disso, a ensaísta e escritora
Heloisa Buarque deHollanda
comandará umamesa-redonda
em torno da obra de Caio –
cujos livros viraram tema
de perguntas do FLUPPQuiz,
game que vemmobilizando
novos leitores da rede estadual
de ensino de sete Estados.
– Homenagear Caio Fernando
Abreu faz todo o sentido para
a FLUPP, porque sua literatura
eminentemente urbana
tem as periferias existenciais
como tema principal –
justifica Julio Ludemir,
um dos idealizadores
do encontro literário.
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