
Eixo Cultural
Revista

Publicação oficial do ICAL - Instituto Cultural, Artístico e Literário do Brasil ANO 1 - Nº 2 - JULHO 2011

Segundo aniversário do ICAL.
Presidente do ICAL

recebe homenagem

E mais...

agenda cultural

XXXIV Concurso Internacional Literário

Exposição Os Anos Grace Kelly, Princesa de MônacoFundação Maria Luisa e Oscar Americano

ELIANA DAU PELLONI



Revista Eixo Cultural2

As amigas se juntam para festejar o
segundo ano do ICAL. É um
acontecimento ímpar para nos que
começamos com a nossa vontade.
Lutamos com muita garra para crescer
e levar nosso ideal a todos sequiosos
por uma palavra de carinho, alegria e
felicidade. E, nestes dois anos, muita
coisa boa aconteceu.

As oficinas de conhecimento,
criatividade, harmonia de ideias está
sendo um sucesso. Todos que
participam, levam um pouco de
sabedoria e esclarecimento às suas
dúvidas. Pura interação no espírito
ICAL.

Saraus de canto, poesia, música incen-

tivando encontros e confraternização,
foram relevantes para formarmos
parcerias que nos ajudam a crescer
cada vez mais.

Com nossa força e a vontade de crescer
haveremos de comemorar ainda
muitos anos, que nos levarão a
transcender. O ICAL, em breve, será
visto como uma voz mais próxima das
pessoas com anseios de aprender, ler e
escrever.

Agradeço a todos que nos apoiaram e
que nos ajudam a levar o nome do ICAL
a outros lugares. Trazendo com isso o
crescimento de nosso INSTITUTO
CULTURAL, ARTÍSTICO E LITERÁRIO DO
BRASIL.

2º aniversário do ICAL com pipoca e quentão

Dinah Choichit
Presidente do ICAL

julho 2011

editorial
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Entrevista com a escritora

Eliana Dau Pelloni, membro do ICAL, é escritora atuante, ligada às atividades culturais da U.B.E. e à Associação
Cristã Feminina. Em uma entrevista rápida, Eliana contou à Revista Eixo Cultural um pouco mais de sua vida.

“Despretensiosamente eu fluo a própria
vida, sou a expressão de uma época onde
tudo é nada, nada é tudo, mas sem
racionalização, sem qualquer sem qualquer
representatividade a emoção sobrevive
qualificada, nada acadêmico, nem pós-
modernista.”

Retirado de Mensagem por Eliana Dau Pelloni

Revista Eixo Cultural

Eliana Dau Pelloni

Eixo Cultural

Eliana

Eixo Cultural

Eliana

Eixo Cultural

Eliana

Eixo Cultural

Eliana

Eixo Cultural

Eliana

– Quando sentiu
vontade de escrever?

– Desde criança,
logo que fui alfabetizada, ganhando
uma medalha escolar do Ministério de
Cultura, num concurso do Colégio
“Madre Cabrini”.

– De onde vem essa
vontade?

– Facilidade com a escrita, dom
nato para observação e criação de
novas ideias.

– Trabalhou sempre com
a escrita ou teve outras profissões?

– Sempre como escritora. Fui
jornalista, escrevendo reportagens
sobre tudo que via e sentia.
Coordenadora de laboratórios de
criatividade com os artistas plásticos:
Alex Vallauri e Ricardo Augusto.
Colaborei com o Diário de São Paulo,
(Caderno Mulher), sem pertencer ao
quadro efetivo dos redatores. Fui
promoter, organizando vários eventos!

– Como foi trabalhar com
jornalismo?

– Ser repórter é vivenciar o que
se escreve! É um pouco como viver
num palco! Lembra uma peça de
teatro!

– Se não fosse escritora,
o que gostaria de ter sido?

–Artista de teatro.Amo o teatro
e dou razão a Frederico Garcia Lorca.

– Sente-se realizada
como profissional?

– Foi sempre gratificante fazer o
que eu gosto!

Eixo Cultural

Eliana

Eixo Cultural

Eliana

Eixo Cultural

Eliana

Eixo Cultural

Eliana

Eixo Cultural

Eliana

– Gostaria que houvesse
mais facilidade para o escritor editar
seus livros?

– Claro! Mais patrocinadores,
mais concursos literários, maior
divulgação...

– O que acha da vida
cultural nos dias de hoje, quando a
tecnologia está facilitando tudo?

– Comunicação confusa no
planeta! As pessoas não têm acesso à
verdadeira cultura! Dificuldades
financeiras, problemas de vida. O
mundo está complicado. O emocional
das pessoas não anda bom. As pessoas
não se interiorizam!

– As pessoas escrevem e
lêem mais hoje do que no passado? As
crianças, principalmente?

– Sim! Mas não estão
assimilando como deviam. Ainda tudo
está muito superficial.

– Como você acha que
poderíamos atrair maior número de
leitores com tanta informação visual
que temos atualmente?

– Com projetos de livros, de boa
q u a l i d a d e , d i s t r i b u í d o s
gratuitamente. Colaboração dos
bancos, indústrias, editores, políticos,
etc. Maior investimento em cultura!

– O livro ou revista
virtual é um concorrente ou um
complemento ao livro impresso?

– Nada como ler um livro, um
jornal, um impresso! Ativa mais meus
neurônios! Respeito a internet, mas
prefiro o trabalho formal!
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–Acredita nas ilustrações
dos livros infantis?

– Acredito, mas com melhora da
qualidade. A criança é inteligente e
merece o melhor em criatividade!

– Seu tipo de literatura é
dirigido para qual faixa etária?

– Gosto de trabalhar em todas as
fases: crianças, jovens e adultos.

– Qual é o seu público?
– Escrevo mais para um grupo

determinado de pessoas, que
conseguem melhor assimilar minhas
ideias, mas escrevo também
mensagens espirituais para o público
em geral.

– Pretende lançar algum
livro no momento?

– Tenho um livro pronto para
crianças, provando que a criança
também sabe filosofar...

– Por quais caminhos já
trilhou e o que está fazendo no
momento?

– Já escrevi poesias, crônicas,
contos e participei de antologias.
Atualmente, componho músicas e
letras, utilizando outros dons.

– Quais são os seus
projetos?

– Ainda tenho muito a fazer!
Muitos projetos artísticos e culturais.

– Quem é Eliana?
– Atualmente, mesmo com os

pés no chão, consigo ser sonhadora,
acreditando em dias melhores para a
humanidade!

– A vida de uma escritora
não é só escrever o que sente, mas
também transmitir idéias ao seu
público-leitor. Que mensagem gostaria
de deixar para que as pessoas vivam
melhor?

– Não perderem a essência, a
pureza, serem criativas, terem fé em
alguma coisa, buscar o equilíbrio
emocional e espiritual, elevar e
expandir a consciência, buscando a
paz!

Reportagem: Dinah Ribeiro de Amorim

Edição: Célia Gennari

julho 2011

entrevista



Revista Eixo Cultural4
Presidente do ICAL recebe homenagem

Enrico Francesco Cirillo, diretor
superintendente da Distrital Pinheiros
da Associação Comercial de São Paulo
homenageou a presidente do ICAL –
Instituto Cultural, Artístico e Literário
do Brasil, Dinah Choichit. Foi uma
noite de Homenagens Especiais, com o
descerramento da foto na “Galeria dos
Natos” do ex-superintendente Roberto
Manin Frias, homenagem para Valéria
Dib Frias, que coordenou ações sociais
através do CM e para Dinah Choichit,
do ICAL, pela participação na
campanha do Natal Iluminado.

A Fundação foi instituída em 1974 pelo
engenheiro Oscar Americano. A partir
de 1980, acervo arquitetônico,
paisagístico e artístico tornaram-se
acessíveis ao público, passando a
constituir um dos espaços culturais e
de lazer mais importantes da cidade
de São Paulo. Vem reafirmando, ao
longo de sua ex i s tênc i a , o
compromisso com a educação e a
cidadania presente no gesto de seu
idealizador.

A coleção de arte e objetos históricos
foi iniciada com peças pertencentes à
família Americano. Hoje preserva e
retrata grande parte da História do
Brasil em três núcleos principais:
Brasil Colônia, Brasil Império e Mestres
do Século XX, formado por obras de
artistas brasileiros, entre eles
Portinari, Brecheret, Lasar Segall e Di
Cavalcanti.

Ao idealizar a Fundação, Oscar
Americano objetivou também a
preservação da área de 75.000 m2 para
o bairro do Morumbi. O parque foi
concebido para abrigar, em sua
maioria, espécies nativas da flora
brasileira. Tem aproximadamente
25.000 árvores, entre as quais angicos,
sibipirunas, paus-ferro, paineiras,
paus-brasil e jacarandás.

Aos domingos, arte e paisagem têm
encontro marcado com a música
erudita. Promovendo recitais e
concertos a Fundação pretende
divulgar e prestigiar o músico
brasileiro. Em 2011, a temporada de
concertos da Fundação Maria Luísa e
Oscar Americano homenageará a obra
de Franz Liszt, pianista e compositor,
como também abrirá seus programas –
seguindo o exemplo do homenageado
– a outros responsáveis pela evolução
da Música através dos tempos.

“Franz Liszt: O Piano em Foco”: Em
pleno desenrolar do Romantismo
m u s i c a l , L i s z t c o n t r i b u i u
decisivamente para a evolução do seu
instrumento: o piano. Ainda menino,
foi aluno de Czerny em Viena,
transferindo-se mais tarde para Paris,
onde passou a ser considerado o mais
importante pianista de seu tempo. Foi
ele o introdutor do recital de piano
solo. Depois dos 30 anos de idade,
fixou-se em Weimar, na Alemanha,
onde passou a compor para orquestra.

Fundação Maria Luisa e Oscar Americano

07 de agosto Tania Guarnieri
Araceli Chacon

violino e piano

21 de agosto Carmen Monarcha
Gilberto Tinetti

soprano e piano

11 de setembro Livia Lanfranchi
Gaetano Nasillo
Alessandro Santoro

traverso, violoncelo e
cravo

25 de setembro Eduardo Monteiro piano
16 de outubro Fabio Martino piano
30 de outubro Aulustrio piano, violino e

violoncelo
06 de novembro Flavio Varani piano
27 de novembro Ensemble SP e André

Mehmari
cordas e piano

11 de dezembro Concerto de Natal

Programação do Segundo Semestre,
sempre aos domingos, às 11h30

julho 2011

prêmio

agenda cultural
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Mais de 200 artistas, amadores e
profissionais, participaram do projeto
“Itu Arte ao Vivo”, idealizado pelo
artista plástico ituano Paulo Lara, com
o objetivo de criar diferentes visões
para os monumentos importantes de
nossa história como: igrejas do período
barroco paulista; museus que retratam
a trajetória do partido republicano, da
evolução da energia elétrica e de
fábricas que datam do início da
chegada da revolução industrial no
interior.

Foi um evento realizado ao ar livre,
diante do público, relembrando
momentos antigos, quando os artistas
expunham seus trabalhos sem a
necessidade de intermediários.

Os participantes receberam brindes e
premiações. O artista plástico e
escritor: Ricardo Augusto Esteves
Duarte foi um dos premiados.

Escritores e poetas estão convidados a
participarem do XXXIV Concurso
I n t e r n a c i o n a l L i t e r á r i o . O s
classificados em 1º lugar em cada
categoria de texto (conto, poesia e
crônica) serão convidados a participar
do livro "Liberdade", gratuitamente, e
receberão como prêmio 5 exemplares
do livro. Os trabalhos, digitados,
devem ser enviados até 15 de
setembro de 2011. Cada autor poderá
participar em mais de uma categoria.

Informações: (11) 2649-8351
Arnaldo - período da manhã
e-mail: agiraldo@uol.com.br
www.giraldo.org
www.editoraag.blogspot.com

Grace Kelly nasceu em uma família
católica de ascendência irlandesa, em
12 de novembro de 1929, na Filadélfia,
no estado da Pensilvânia. Apesar da
qualidade de suas interpretações em
filmes como Matar ou Morrer, O Cisne,
Alta Sociedade, Amar é Sofrer, foi a
cumplicidade com Alfred Hitchcock
que garantiu a Grace Kelly a
durabilidade da notável posição
conquistada na história do cinema. A
sala Hitchcock se concentra nos três
filmes que ela fez com o diretor:
Disque M para Matar, Janela Indiscreta
e Ladrão de Casaca. Para saber mais
faça uma visita à exposição.

Data:

Local:

Endereço:

Horários:

Entrada franca.

até 10 de julho

Museu deArte Brasileira da FAAP

RuaAlagoas, 903 - Higienópolis

de terça a sexta, das 10h às 20h
sábados, domingos e feriados,
das 10h às 17h
(Fechado às segundas-feiras,
inclusive quando feriado)
Agendamento de visitas
educativas: (11)3662.7200

Casa imperial - um dos cenários reservados aos artistas. (foto divulgação Prefeitura de Itu)

Itu Arte ao Vivo 2011 reune artistas que retratam as belezas históricas da cidade

XXXIV Concurso Internacional Literário
Exposição Os Anos Grace Kelly, Princesa de Mônaco

evento

concurso

expediente

últimos dias

Em 14 de maio a diretoria do ICAL presenciou um grande evento artístico, que divulgou e promoveu os cenários e as paisagens da antiga e bela cidade de Itu.

Por: Dinah Ribeiro de Amorim


