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A Fundaj e a
arte moderna
A Fundação Joaquim Nabuco monta programação para celebrar o
centenário da Semana de Arte Moderna, de 11 a 18 de fevereiro. Com
o tema "Além do apenas moderno”, haverá exposição na Sala Vicente do Rego Monteiro, no campus Derby, com obras do renomado artista pernambucano que fazem parte do acervo da Fundaj. A Semana
de Arte Moderna teve em Pernambuco uma feição própria e dupla: a
liderada por Gilberto Freyre, que considerava ser importante ir além
do apenas moderno, e valorizar a tradição, o patrimônio do passado
e do presente, e não apenas romper com estéticas e costumes.

>
Em torno dele reuniram-se alguns dos mais importantes intelectuais
e artistas pernambucanos da época e a sua influência resultou na feição regionalista do modernismo à pernambucana, sem abrir mão da
vanguarda, apresentada na poesia de mestres como Joaquim Cardozo e Manuel Bandeira, além do próprio Rêgo Monteiro, e como poeta
foi um concretista antes do concretismo, e realizou trabalhos arrojados como pintor que vão desde o cubismo à reestilização de elementos indígenas.

Paixão no JGE

O badaladíssimo coiffeur Diego Veríssimo, que faz a cabeça de todas da nossa sociedade, em registro
na Praia do Madero, em Pipa, curtindo o descanso longe do salão e os dias quentes deste janeiro

A programação do 28º Janeiro
de Grandes Espetáculos de hoje
traz agenda especial: a pré-estreia do filme da Paixão de Cristo do Recife: Jesus, a Luz do
Mundo, no Teatro do Parque.
Esta sessão será especial para a
classe artística - o público ganhará uma sessão exclusiva dia
24 de janeiro. Ambas gratuitas. A
grade completa do festival está
disponível no site.
DIVULGAÇÃO

Cinco aninhos
Para comemorar a virada de cinco anos, o Beleléu Burguer e Bar,
do empresário Eduardo Freyre, apresenta cardápio novo até o final
deste mês. Com a permanente assinatura do chef Pedro Godoy, a proposta é de estimular e surpreender ainda mais os sabores dos adoradores de hambúrgueres, tanto em Casa Forte, como no Pina.

Posse de Ricardo

“

A solenidade de transmissão do cargo do atual corregedor-geral da
Justiça de Pernambuco, Luiz Carlos de Barros Figueirêdo, para o próximo corregedor Ricardo Paes Barreto ocorrerá no dia 2 de fevereiro,
de forma híbrida, às 16h, na sede da Corregedoria Geral. Ricardo, figura muito querida no mundo jurídico, deverá ser bastante prestigiado.

O BBB vai começar
e já estou dando tchau
pro povo aqui de casa.
E me despedindo
das minhas séries
e dos meus livros”

Cidadão e eleitor
Antonio Lavareda é também Cidadão Português. E recebeu a cédula
da Eleição Parlamentar Portuguesa dia 30 para votar. “No pleito em curso vota-se em uma das 18 opções. Voto proporcional, de lista fechada,
diferentemente do nosso, anacrônico e fragmentador, de lista aberta, no
qual são eleitos para a Câmara Federal 513 ‘empreendedores individuais’,
em eleições muito caras e onde os partidos não são avaliados pelos cidadãos”, ressalta o cientista político em tom crítico.

INGRID GUIMARÃES, ATRIZ.

Gabriela Percínio, Bia Guirão e Vanessa Tinoco, em recente encontro só para elas, em que moda e beleza eram o tema central

Nas redes sociais, mostrando
que acompanha o reality global
24 horas por dia e se desliga de tudo
para ver o BBB.
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GLEYSON RAMOS
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O deputado e secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco, Lucas Ramos, ao lado
do novo presidente do Conselho Regional de Odontologia do Estado, Eduardo Vasconcelos
DIVULGAÇÃO

Paulo Drummond junto à mulher, Ana Cláudia, em momento de
descontração, aproveitando muito os bons momentos da vida

Marco Aurélio luta
O vereador do Recife, Marco Aurélio Filho, presidente da Comissão
do Carnaval na Câmara do Recife, comemorou o anúncio de pacotes para
o setor artístico para o Carnaval, e destacou a importância da atuação
conjunta do Legislativo e Executivo em prol da Cultura. Em dezembro
de 2021, após ouvir diversos setores envolvidos na cadeia produtiva, a
Comissão enviou um relatório com recomendações do adiamento do Carnaval. Foi o primeiro a ter essa “sensibilidade” diante do quadro de saúde do município em pandemia.

Circulando
Léo Barbosa, nome à frente do Restaurant Week Pernambuco, anunciou que a oitava edição do maior evento gastronômico da América Latina acontecerá de 13 de maio a 5 de junho.

Os advogados Victor Trajano e Daniel Lima, dupla que atua em escritório no Recife e se destaca na advocacia criminal em Pernambuco, em clique especial para esta edição da Coluna Persona
DIVULGAÇÃO

O CEO do fundo de investimento pernambucano Acredite,
Ulysses Verçosa, estima que a solicitação de empréstimo através do Home Equity, que permite a utilização do imóvel próprio como garantia, dobre até 2024.
O Museu do Amanhã, um dos principais equipamentos culturais do Rio
de Janeiro, e grande ponto turístico, anunciou que não realizará as atividades presenciais previstas para o mês de janeiro, em função do aumento do número de casos de Covid-19 na capital carioca.

NIVER DO DIA
Vanilde e Vaneide Nóbrega, Guilherme Ferreira da Costa, Silvana
Carvalho, Andréa Guerra, Adriana Ramiro Sampaio, Toninho
Monteiro, Dulce Pontes, Ricardo Rique, Carla Guerra, Renata Vaz,
Luciana Maranhão, Gustavo Figueiredo, Carmem Almeida, Rogério
Cabral de Melo, Regina de Paula, Goretti Queiroz e Ernesto de Paula

Os mestres
A Escola Eleva, que vai começar suas atividades este ano,
em Boa Viagem, decidiu que a
arte de J. Borges e Brennand representavam as características
de sua nova unidade.

>
J. Borges, mestre da xilogravura, ganhará a reprodução da
obra a Passarada no vão de entrada, com 13,5 X 24 metros de
painel, uma espécie de boas
vindas aos alunos. Outro painel,
em cerâmica, ocupará o pátio
externo da edificação, com 11,0
X 2,6 metros, numa criação
exclusiva da Oficina Brennand
para a escola.

A banda pernambucana Sargaço Nightclub, que está com nova
formação e recentemente lançou novo clipe, “A Dança do Caos”

