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 Dança
A II edição da Mostra de Dança Contemporânea ocorrerá
hoje, às 20h, no Theatro Treze de Maio. A iniciativa é do
Programa de Extensão Dança na Fames - através do grupo
Integração e Arte Centenário Fames, em parceria com a

companhia Acasos Cia. de Dança. Os ingressos podem ser
adquiridos antecipadamente no Treze de Maio no valor de
R$10,00 para público geral. O mesmo valor se aplica para
estudantes e meia entrada. No momento do espetáculo, para
o público em geral custará R$ 20,00

Evento - Movimento artístico denominado Ontoarte foi criado por Meneghetti na Itália

Recanto Maestro homenageia seu
fundador e inaugura galeria de arte
Na ultima sexta-feira o au-

ditório da Antonio Mene-
ghetti Faculdade - AMF,

no Recanto Maestro, lotou para a
cerimônia de homenagem, primei-
ro ato solene após o falecimento,
em 20 de maio, de seu fundador,
professor Antonio Meneghetti.

Inicialmente, Roberto Cervo,
diretor do hospital São Roque de
Faxinal do Soturno, entregou
uma placa de agradecimento
aquela Fundação, dizendo em seu
discurso: "Sou um homem feliz
porque conheci e convivi com
Antonio Meneghetti". O agrade-
cimento era pelo fato de que
Meneghetti, ao tratar-se no hos-
pital São Roque, onde veio a fa-
lecer, fez uma doação no valor de
R$ 300 mil. Com o valor, será
construída uma nova galeria no
hospital, que levará o seu nome.

O presidente da Fundação An-
tonio Meneghetti, Roberto Argen-
ta, em breve discurso, citou o hos-
pital São Roque como um modelo
de gestão, que serviria de exem-
plo para o país. Falando de um
problema nacional, disse: "Não
falta dinheiro para a saúde. Falta
seriedade e capacidade para ad-
ministrar bem". Depois respon-
deu a uma pergunta que muitos
se fazem: como ficará a continui-
dade da obra de Meneghetti? E o
que será do Recanto Maestro,
agora sem a presença de seu ide-
alizador.

Informou que "todas as obras
do Recanto agora são de uma
Fundação brasileira", lembrando
que Meneghetti nunca levou re-
cursos daqui, mas trouxe da Itália
e da Rússia para deixar no Brasil.
Para Argenta, ser presidente des-
sa Fundação é um dever, porque
o projeto vai continuar". Por que
é um projeto de vida maior do que
o seu criador".

"O professor deixou seus en-
sinamentos em livros, deixou a es-
trutura dessa obra - o Recanto - e
vamos continuá-la. Todas as es-
truturas agora pertencem a esta
Fundação. O que vamos procurar
agora é dar excelência às nossas
ações e nós, empresários, esta-
mos aqui numa atividade colabo-
rativa, que nos dá prazer. Nosso
trabalho é um dever e um prazer,
porque amamos esse projeto. E é

um projeto aberto, todos podem
participar. E queremos mais gen-
te participando dele", conclui o
presidente da Fundação AM. Na

oportunidade também foram apre-
sentados planos deixados por
Meneghetti para serem implanta-
dos futuramente no local.

Soraia Schutel, administrado-
ra e principal executiva do Re-
canto, que trabalhou durante 13
anos junto a Meneghetti, disse

que "se as pessoas estão preo-
cupadas que o projeto possa pa-
rar, afirmamos que não vai parar,
pois estamos apenas no início.
Somos um grupo de pessoas não
para substituir Antonio Mene-
ghetti, pois ele como pessoa é
insubstituível. Mas preparadas
para dar continuidade à sua
obra", falou Soraia.

Depois, ainda no auditório da
AMF, um grupo de crianças de
escolas da região e que partici-
pam do Projeto Violão fizeram
uma apresentação. Em seguida, a
Camerata Ontoarte apresentou um
conjunto de músicas inéditas de
Antonio Meneghetti, com direção
musical e artística de Vagner Cu-
nha e Claudio Carrara, respecti-
vamente.

Galeria - Como último ponto
da programação, ocorreu a visita
à nova Galeria de Ontoarte que
estava sendo apresentada ao pú-
blico naquele dia. Numa área de
mais de 800 metros quadrados,
pinturas, cristais, esculturas e
móveis decorados pelo artista en-
cantaram o público. Muitos foto-
grafavam suas telas preferidas.
Algumas em preto e branco, com
traços simples e equilíbrio estéti-
co. Outras de cores fortes e vi-
brantes. Mas em todas a marca
forte do traço do artista.

Este movimento artístico de-
nominado Ontoarte foi criado
por Meneghetti na Itália. Fran-
cesco De Benedetta, da Acade-
mia Internacional de Arte Mo-
derna, disse "em 1980, tive a
ocasião de encontrar um pin-
tor, um artista, um maestro: An-
tonio Meneghetti. Ele me com-
preendeu subitamente e eu o
compreendi. Entendi que, pela
primeira vez, eu não estava di-
ante de um pintor ou um artis-
ta; tinha diante de mim um gê-
nio da arte".

Ampla e agradável, que não
deixa nada a desejar a grandes
centros culturais, a Galeria de
Ontoarte do Recanto Maestro,
último projeto que Antonio Me-
neghetti realizou e concluiu, é um
espaço privilegiado e bem plane-
jado que se transformará em pon-
to turístico. Estará aberta para vi-
sitação às sextas-feiras, das 14h
às 17h30 e aos sábados das 10h
às 17h30.

Inauguração da Galeria de Ontoarte ocorreu na sexta-feira

Galeria estará aberta para visitação às sextas-feiras, das 14h às 17h30 e aos sábados das 10h às 17h30
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