Vida da princesa Wallada Bint al-Mustakf é tema de almoço no StudioClio
Almoço Clio
Wallada: princesa omíada, poetisa andalusi
Com Estefanía Bernabé Sánchez
Dia 09 de abril, das 12h20 às 13h40
StudioClio – Instituto de Arte e Humanismo
Rua José do Patrocínio, 698 – Cidade Baixa – (51) 3254-7200
www.studioclio.com.br
No dia 09 de abril acontece o Almoço Clio “Wallada: princesa omíada, poetisa andalusi”. Neste almoço, a
professora Estefanía Bernabé repassará a vida da princesa Wallada Bint al-Mustakfi, uma das poetisas
andaluzas mais relevantes da sua era, discípula do eminente filósofo Ibn Hazm e amante de Ibn Zaydun, o
grande poeta cordobés.
Wallada, testemunha de uma época sem igual, a da decadência do Califado Omíada na Espanha do
século XI, nos permitirá percorrer as ruas da esplendorosa Córdoba muçulmana com foco na história e na
literatura. Esta atividade é uma realização conjunta do StudioClio com o Instituto Cervantes e será ministrada
em espanhol.
O almoço inicia às 12h20 e terá gastronomia dos chefs Leonardo Magni e Liliana Andriola. Os
ingressos podem ser adquiridos na página www.studioclio.com.br pelos valores de R$ 80 (almoço e palestra) e
R$ 40 (palestra). Reservas e cancelamentos até a véspera do almoço, às 18h, pelo (51) 3254-7200. O StudioClio
fica na Rua José do Patrocínio, 698 – Cidade Baixa.
Estefanía Bernabé Sánchez
Professora do Instituto Cervantes de Porto Alegre, doutoranda em Filologia. Possui Mestrado em Estudos
Medievais Hispânicos e Graduação em Filologia Hispânica pela Universidade Autônoma de Madri. Trabalha
principalmente o medievalismo desde o ponto de vista da História das Mentalidades, prestando especial atenção
à literatura medieval, com ênfase na relação entre literatura e história na Baixa Idade Média Hispânica. Tem
publicados vários artigos em relação à literatura espanhola. Em agosto de 2013 em Ediciones La Ergástula
(Madri) publicou sua dissertação de mestrado “Los Signos del Juicio Final: Gonzalo de Berceo y la tradición
escatológica medieval”.
Leonardo Magni
Graduado em Gastronomia pela Universidade do Rio dos Sinos – UNISINOS e pós-graduado em Arte Culinária
pelo Instituto Argentino de Gastronomia, Leonardo Magni complementou a sua formação com especialização em
desosse e carne suína no Brooklyn kitchen – Nova Iorque. Já passou por experiências em estabelecimentos de
gastronomia em Porto Alegre como La Piedra, Bier Garten com Marcelo Chaparro e Dado Bier. Estagiou no
Hotel Pestana do Rio de Janeiro, com Sabrina Mahler. Desde 2009 é chef e sócio-proprietário do Mandarinier
Gastronomia em Porto Alegre.
Liliana Andriola
Graduada em Gastronomia pela Universidade do Rio dos Sinos – UNISINOS e pós-graduada em Arte Culinária
pelo Instituto Argentino de Gastronomia, Liliana Andriola complementou a sua formação com especialização em
sorvete e sobremesas geladas no Brooklyn kitchen – Nova Iorque. Já passou por experiências nas cozinhas e na
organização de eventos de empresas como Le Bistrot, Pâtissier, com Marcelo Gonçalves, Carême Bistro (Rio de
Janeiro), com Flávia Quaresma, e Sapore di Pasta (Santa Catarina). Desde 2009, é chef e sóciaproprietária do
Mandarinier Gastronomia em Porto Alegre.
Almoços Clio
Realizado geralmente nas quartas-feiras, o Almoço Clio une a arte da gastronomia aos comentários de
especialistas em assuntos ligados à música, literatura, história, artes visuais, teatro, arqueologia, ou às ciências.
Ao longo das palestras, são servidas refeições temáticas com entrada, prato principal, sobremesa e bebida.
Inicia às 12h20 e termina às 13h40.
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