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D+
Sucessaço a inauguração da luxuosa loja de Martha Medeiros na
Melo Alves, coração dos Jardins
em São Paulo. Fui tipo bate-volta; passei apenas 24 horas na
Pauliceia, mas valeu a correria. A
alagoana realmente conquistou as
locomotivas paulistanas, de várias gerações. Todas as grandes revistas e jornais mandaram jornalistas e fotógrafos
para cobrir e repercutir.
Constanza Pascolato, Dudu
Bertholini, Mariana Rios, Deborah Secco, Amauri Júnior, Astrid Fontenelle, destaques entre estrelados convidados. Todos encantados,
tanto com o espaço físico da loja, e também com as criações da estilista, filha
de Martha Santos.

Definitivamente, Martha Medeiros
conquistou São Paulo. Na
inauguração da sua nova loja,
importou daqui sua assistente de
estilo Ana Brigida Farias

FASHION GOURMET
É incrível, Martha montou 1 espaço em
sua loja para 1 lounge restaurante, e
quem está desde o último dia 28 inaugurando panelas e caçarolas é o chef
Jonatas Moreira, do Akuaba e Espaço
Gourmet Vera Moreira.
ENTRE OS ++
Tatiana Brasil entre os 57 chefs de 19
estados homenageados ontem, em Recife, durante a cerimônia oficial do Prêmio Nacional Dólmã 2014, a maior pre-

Alagoana Ivana
Lima com endereço fixo em São
Paulo, destaque
entre a equipe
de vendas de
Martha Medeiros.
Entre uma cliente
e outra, pausa pra
água. Hidratar é
preciso

miação de gastronomia já realizada,
destacando feras como Roberta Sudbrack e Helena Rizzo. No comando, o
Comitê Permanente da Gastronomia
Brasileira e o Grupo Conforto Gastronômico. Presentes, personalidades como o
estilista Ronaldo Fraga. Notícia de Aline
Angeli, exclusiva desta coluna.

GRANDE ESTILO
E nesta época de pré-Copa, o diretor comercial Charles Rozembaum com tudo
pronto para acompanhar os jogos do
Brasil num megatelão videowall, com
alta tecnologia de som e projeção, e serviço all inclusive (espetinhos, petiscos,
caldinhos, frios, água, refrigerante, cer-

veja e caipirinha à vontade, além de degustações de espumante Salton, drinks
com a cachaça alagoana Caraçuípe,
vodca russa Stolichnaya e energético
Red Bull). No Palato Foods, no 1º andar
da unidade Farol. E caprichar na torcida, claro. Ah! Vagas limitadas.

BOA LEMBRANÇA, AQUI
“7 de setembro - Anote esta data. Maceió vai receber o Congresso da Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança. E, nesse mesmo dia, será realizada a
Quermesse da Praia com comidinhas
dos chefs a preços convidativos. Imperdível”. Ótima notícia da jornalista Nide
Lins.

Conforme nota
nesta coluna de
hoje, entre as
estrelas presentes
na inauguração de
Martha Medeiros,
Astrid Fontenelle,
Costanza Pascolato, Deborah Secco,
e Dudu Bertholini

DIVULGAÇÃO

ARTE. Obra Sertão Sempre Vivo, de Tânia Pedrosa,
recebe menção honrosa em premiação que divulga
produções artísticas da cultura brasileira

ARTISTA ALAGOANA
É HOMENAGEADA EM
BIENAL DE NAIFS
ANDRESSA ALVES *
ESTAGIÁRIA

As produções artísticas,
que tem como inspiração a
retratação de temas populares, vem trazendo resultados positivos para o estado de Alagoas. Após a contemplação do mestre rabequeiro alagoano Nelson
da Rabeca na 16ª edição
do programa Rumos Itaú
Cultural, é a vez das artes
plásticas ganharem destaque nacional com a representação das tradições da
cultura popular.
A obra Sertão Sempre
Vivo, da artista plástica Tânia de Maya Pedrosa, recebeu menção honrosa na
Premiação da Bienal de
Naifs de São Paulo, que
será aberto no dia 7 de
agosto e permanece aberto
até o dia 30 de novembro.
O evento tem como objetivo valorizar e divulgar
criações produzidas por
artistas não eruditos, prestigiando a arte de formas ingênuas e composições sem artifícios.
Inspirada em suas visitas ao sertão da cidade de
Xingó, Sertão Sempre Vivo
retrata a rica e diversificada cultura sertaneja, onde
a literatura de cordel, os
ritmos populares e a herança nordestina demonstram a força do interior.
“Minhas obras homenageiam sempre a cultura local.
Tenho orgulho das minhas

TÂNIA DE MAYA
PEDROSA
ARTISTA PLÁSTICA

“Minhas obras
homenageiam sempre
a cultura local. Tenho
orgulho das minhas
heranças e acredito na
riqueza dessa cultura”

heranças e acredito na riqueza dessa cultura. Onde
puder levar meu trabalho,
a terra nordestina estará
sempre representada e valorizada”, destacou a artista.
Os trabalhos de Tânia
Pedrosa já foram reconhecidos outras vezes na Bienal de Naifs. Em 1998,
o evento conferiu o prêmio de melhor obra à produção Casa do Imaginário, sendo capa do catálogo oficial e recebendo duas placas de mesura. Existe ainda o planejamento
de criar um espaço exclusivo na Bienal para expor as
obras da artista como referência. “É uma honra enorme ser reconhecida dessa
forma. Para o artista, essa
valorização é a recompensa de todo trabalho. Valores monetários e pagamentos são irrelevantes diante de homenagens como
essa”, ressaltou Tânia.

Dedicando-se à pintura desde 1994, Tânia iniciou sua carreira ajudando a compor obras de artistas anônimos da cidade de Maceió. Inicialmente, pintava escondida de
sua família, que só soube
da existência do seu lado
artista após sua primeira
participação na Bienal do
Naifs, onde foi premiada,
abrindo portas para suas
exposições em Maceió.
Conhecidas internacionalmente, as obras da artista plástica alagoana têm
atravessado o mundo carregando a cultura popular e divulgando a tradição brasileira. Seis quadros de Tânia estão expostos atualmente na Europa,
no Museu de Belas Artes,
da França. Seus quadros
também já passaram por
exposições em São Paulo,
Rio de Janeiro, Espanha e
Suíça.
Aos 80 anos e com
muita inspiração e vontade, Tânia Pedrosa pretende continuar pintando e
expondo suas obras por
muito tempo. “Trabalho e
dedico minha vida à cultura. Andei esse mundo inteiro com meus trabalhos,
mas não esqueço as exposições feitas aqui em Alagoas. E, apesar de ter 80
anos, sou uma artista nova
nesse cenário cultural. Então, ainda tenho muita coisa para fazer”. ‡
* Sob a supervisão da Editoria de Cultura.

Artista já
foi premiada
outras vezes,
como em 1998,
quando sua
obra foi capa do
catálogo oficial

