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REFLEXÃO - Por: ANA CLAUDIA RÊGO

Crônica para um jovem poeta
Estava em São Paulo. Sentei-me na sala de
espera do consultório e cumprimentei o jovem
ao meu lado. Normalmente quando vejo alguém
lendo um livro, tenho por pura curiosidade dar
uma olhadinha assim de canto de olho para
saber do que se trata. E você, não tem?

Será que era romance? Livro didático? Poesia?
Pelo formato do texto não foi difícil ver que era
poesia. Sorte dele - pensei – ao ver aquele
monte de revistas velhas de salas de
espera.Alias, coisa imerecida. Azar o meu que
não levei um livro para me acompanhar. É
sempre um bom parceiro. Resolvi puxar
conversa assim mesmo. Através do jovem de
nome Fabiano, descobri o livrinho “Rabo de
baleia” de autoria da poetisa Alice Sant’anna, de
apenas vinte e quatro anos. O fato de vê-lo
lendo poesia, e num lugar como aquele, já era
inusitado. Mas tem lugar certo para ler poesia?
Certamente que não, descobri com satisfação.

Dizem que pouco se lê poesia. Não acho que seja
assim.Gosto é coisa pessoal e inexplicável. Basta

que entremos numa dessas grandes livrarias e lá a tal da labirintite se manifeste. É tanta coisa em
volta, que é preciso perseverar entre o tempo e a paciência. Mas voltando a autora
carioca,AliceSant’anna, logo que pude comprei o exemplar de “Rabo de baleia”para ler com
calma.O que me cativou no livro diz respeito à naturalidade (Influência clara da poesia marginal), a
forma como o cotidiano se revela lírico, de cara lavada; o que dá visibilidade às imperfeições. E
exatamente por isso, de repente as coisas ficam mais que perfeitas. Talvez por que a vida
escorra,deslize, e a poesia faz isso com a gente.E esta é a marca desses poetas contemporâneos
que já nascem cheios de influências, absorvidas com a urgência típica das últimas gerações.

Leia-se um pouquinho de Alice: “É por isso que ando cheia de pressa, meio afobada/Mãos
inquietas, cabelos presos/ Pés encolhidos muitos dentes na boca/ não vejo a hora de chegar a
hora”. Ojovem leitor Fabianome disse que também escrevia “umas coisinhas” e que um dia talvez
fizesse dessas coisinhas, um livro. O que me ocorreu foi dizer um sonoro: “por que não?”. E antes
mesmo de terminar essa pequena frase, ele já abria a mochila retirando de dentro uma agenda,
cheinha de poemas.

Para mim, quemal e pouco escrevo poesia, mas sei apreciar de coração aberto, tocou-meo fato de
alguém escrever versos em qualquer canto e carrega-los para todos os lados dentro da bolsa.
Torço para que fujam dali o quanto antes. Escondidos, morrem afogados.A cartilha de todo
aspirante a escritor segue os dizeres de Rilke: “Sobretudo isto: pergunte a si mesmo na hora mais
silenciosa de sua madrugada: preciso escrever? Desenterre de si mesmo uma resposta
profunda...”.

Contei para ele que numa ocasião participei de um jantarno qual fui apresentada ao filho de um
casal de amigos, que acabara de lançar seu primeiro livro de poesias. Depois do jantar, das
conversas alegres e do vinho, fomos brindados com a leitura dos textos do rapaz, Guilherme
Hargreaves, que também é excelente músico e letrista (usem um bom fone de ouvido e confiram a
audição na internet). O nome do livro – diminuto – já dava mostras do que viria adiante. Os
poemas escorregaram suavemente em nossos ouvidos através da voz de Guilherme. Logo
tínhamos um sarau maravilhosamente improvisado. Uma noite diferente. Dessas que quase não
provamos mais, na qual as pessoas simplesmente param ao redor do fogo. E o fogo aqui é a
metáfora apropriada para se falar de algo que nos aquece por dentro. 

Poesia nasce para ser compartilhada. Num trocadilho disse para Fabiano que geralmente poetas
são descobertos quando se “descobrem”, ou seja, saem debaixo dos panos para o mundo lá fora.
Torço para que ele um dia termine o livro que já está formando corpo. Torço também para que
espalhe mais poesia nesse mundo. Que seja através dos meios convencionais, autopublicação ou
da forma “marginal” (bem anos 70), pois como a própria Alice Santa’nna disse: “A poesia é uma
forma de não deixar as coisas passarem”. Sobretudo porque não é só com a linguagem que a
poesia trabalha, mas com aquilo que reina soberano entre nós: o substrato da alma.

Ana Cláudia Rêgo é designer e autora de "Sargaço", "Memórias Flutuantes" e "Ao Céu de Nossos
Sonhos".
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Na quartafeira, dia 15 de outubro, o projeto Música & Poesia recebe, no hall do segundo
andar do Centro Cultural UFMG, o compositor de música brasileira e escritor Guilherme
Hargreaves com o show Música e Haicai, intercalando canções do seu repertório particular e
poemas do seu recémlançado livro Diminuto.

Em apresentação intimista, voz e violão, Guilherme proporciona também a proximidade com a
plateia, diferente do formato que toma a gravação do seu primeiro disco (prometido para
2015), que integra arranjos, outros instrumentos e músicos. Lançado em maio deste ano,
Diminuto é um livro de haicais (poemas de três versos, tradicionalmente japoneses, nos quais
um número mínimo de palavras expressa o máximo de sentido) que inaugura o novo selo
Leme da editora Impressões de Minas.
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segundo andar do Centro
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Na quarta-feira, dia 15 de outubro, o projeto Música & Poesia recebe, no 
hall d Cultural UFMG, o compositor de música brasileira e escritor Guilherme 
Hargreaves intercalando canções do seu repertório particular e poemas do seu 
recém-lançado livro Diminuto.

vro 

com a plateia, diferente
que integra arranjos,
cais (poemas de três versos,
o máximo

Em apresentação intimista, voz e violão, Guilherme proporciona também a 
proximid do formato que toma a gravação do seu primeiro disco (prometido 
para 2015), instrumentos e músicos. Lançado em maio deste ano, Diminuto é  
um l i v ro  de  ha i  tradicionalmente japoneses, nos quais um número mínimo 
de palavras expressa inaugura o novo selo Leme da editora Impressões de Minas.

Belo Horizonte desde 

apresentando clássicos do
ers de 
casas de show importantes,

A partir de 2012,
seu trabalho autoral, como
o autoral (em formato voz e

como resultado

Guilherme Hargreaves é músico e escritor. Natural de Juiz de Fora, reside 
em Estudou canto e atualmente faz preparação vocal. Já cantou em diversas 
bandas de capital mineira. De 2003 a 2012 dedicou-se como frontman nos 
grupos Apoplexia rock; Lemon Groove, tocando covers de Led Zeppelin; e 
Morrison Motel, tocando cov nove anos que se dedicou ao circuito do rock 
mineiro apresentou-se em diversas desde o Studio B, em Belo Horizonte, ao 
teatro do hotel Maksoud Plaza, em São Pa de anos de experiência como 
crooner, passou a se dedicar integralmente a compositor de MPB. Em 
janeiro de 2013 gravou as primeiras demos do seu trabalh violão) e nos meses 
seguintes realizou shows no Brasil e no exterior, apresent dedicação uma 
construção musical de linguagem própria.

Música e Haicai - Guilherme Hargreaves
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31/10/14 01:00Dia D – Dia Drummond - Programação - Instituto Moreira Salles

PROGRAMAÇÃOPROGRAMAÇÃO A data de nascimento de
Drummond é 31 de outubro,
quando acontecerá a maioria
dos eventos para celebrar o
poeta.

Há eventos planejados de 4 de
outubro a 8 de novembro de
2015, em diversas cidades pelo
Brasil.

Se a sua instituição vai
comemorar o "Dia D", envie a
programação
para marketing.ims@ims.com.br e
incluiremos as informações
nesta página.

Conheça a página dedicada a
Carlos Drummond de Andrade
no site do IMS.

Textos e áudios sobre
Drummond e sua obra.

Vídeos sobre a obra
de Drummond.

Local

início /  visite

Dia D – Dia Drummond

DIA D 2014 NO IMS PROGRAMAÇÃO

MIMINNASAS  GGERAIERAISS

BelBeloo  HHoorriizzoonntte e --  MGMG
EsEscocolla a MuMunniicicippalal  CarCarllooss  DDrruummommonndd  dde e AnAnddrradadee
Rua José Galding, 21, Letícia, Belo Horizonte

Dia D – Guerra e esperança nos versos de Drummond

25 de outubro

8h - Concentração na EMCDA

LiLivvrrarariia a MiMinneieirriiananaa  
Rua Paraíba, 1419 – Savassi- Tel.: 31 3223-8092.

31 de outubro

Das 9h às 22h - Exibição em looping do filme Vida e
verso de Carlos Drummond de Andrade 

19h30 - bate-papo com escritores mineiros sobre a obra do
Drummond e leitura de poemas do poeta.

Com: Ana Martins, Kiko Ferreira, Laura Cohen, Jovino
Machado, Ana Elisa, Maria Ester Maciel, Sérgio de Mattos,
Carlos de Britto, Leo Moraes, Teodoro Rennó, Guilherme
Hargreaves, Patrícia Mães, Kaio Carmona, Jacyntho Lins
Brandão, Simone Andrade e Mário Alex Rosa.
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Academia de Letras será a casa da
Virada literária hoje 
Evento realizado em diversos locais de BH terá programação também em
torno da escrita

Fonte Normal Mais Notícias (ultimas) 0Tweet 164Curtir

PUBLICADO EM 30/08/14  03h00

JÚLIO ASSIS

A segunda Virada Cultural de Belo Horizonte traz entre as novidades para este
ano uma programação específica em torno da literatura, que será realizada na
Academia Mineira de Letras (AML), na subida da rua da Bahia, 1.466. Em
torno da palavra, as atividades abrangem mesas de conversas e debates,
performance, música, teatro, contadores de histórias, um pé de poesia e até
balões soltos com textos dos autores da AML (confira destaques ao lado).

“A Academia é o espaço da palavra como essência e como
missão, por isso é muito importante essa participação na
Virada, abrindo a casa para a população e para a cidade
em torno da literatura”, afirma Inês Rabelo, diretora de
gestão cultural da AML.

A agenda será aberta com duas performances, em seguida
haverá encenação de contos de Machado de Assis e, mais
tarde, de poemas de Alphonsus de Guimaraens. Às 19h, o
jornalista e escritor José Eduardo Silva Gonçalves fala sobre
o tema “O que quer a nova literatura feita em Minas?”.

A programação da madrugada terminará com o espetáculo
“Música e Haicai”, apresentado por Guilherme Hargreaves.

Na manhã de domingo as atividades recomeçam às 10h, com um debate
promovido pela editora e livraria Scriptum, sobre o tema “Criação, produção e
recepção da literatura feita em BH nos últimos anos”, com os escritores Ana
Martins Marques, Fabrício Marques e Carlos de Brito e Mello. A mediação será
feita por Manuel da Costa Pinto, jornalista da “Folha de S.Paulo” e da TV
Cultura.

Às 13h, balões de gás serão soltos para o céu levando textos literários. As
atividades prosseguem até o fim da tarde do domingo. Confira a programação
completa no site www.viradaculturalbh.com.br .

Presença. A poeta mineira Ana Martins Marques participa de debate amanhã
dentro da programação

VEJA TAMBÉM
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19h às 19h • Bloco do Zé Pereira da Chácara acompanhado da 
Incrível Banda 

.. ~Wo 

10• SÁ,ADo 
23h • DJ Thiagão 

31 • l>o/;\l>l(;o 

Oh • DJ Corisco Oub 
1 h • DJ Heleno 
3h • DJ Gustavo Rique 
10h • DJ Nest - De Virada 
14h • DJ Cafa 

AcAll€MIA 1"\l!llRA !lf. UTRAS 1 ESPAço DA UTE.RATVRA 

Rua da Bahia, 1466, Centro 

10• SÁ,ADo 
19h as Oh• Ponto de doação de livros para o Projeto livro de 
Graça na Praça 
19h • Performance Poética Visual "Acadêmicos Mineiros" 
com Efe Godoy Giulia Puntel. 
19h • Intervenção Poética "Acadêmicos Mineiros" alunos do 
curso de INTERVENÇÃO 
URBANA do Instituto libertas de Educação e Cultura. 
19h •José Eduardo Gonçalves - Fome de Letra -
O que quer a nova literatura feita em Minas? 
20h •Toda Palavra - Filosofia de um Par de Botas (Contos de 
Machado de Assis) 
22h • João Dintz - Toda a Palavra - Performance Ábaco Suíte e 
as 'Cidades Visíveis' com Daniella Zupo 
23h • Makely Ka - Verborragia Mínima - Poesia Sonora 
Oh •Toda Palavra - Poesia Alphonsus de Guimaraens 

31 • l>o1'\1>1Go 
1h • Guilherme Hargreaves apresenta "Música e Haicai" 
Sh às 16h30 • Ponto de doação de livros para o Projeto Uvro de 
Graça na Praça 
9h às 16h30 • Exibição de entrevistas do "Sempre um Papo" 
(segundo andar da AMU 
9h às 10h • Maria Célia Nunes - Sherazades do Sertão 
10h às 11h • Escritores Scriptum- Uteratura contemporânea 
em Belo Horizonte 
11h às 12h30 •, Grupo Expresso Minino Contadores de 
Histórias - Nas Ultimas 
14h às 16h • Sementes de Poesia - Museu Nacional da Poesia 
- Regina Me!lo 
16h às 17h30 • Manifesto Ver-De-Paz SMMA 

10•SÁMDo 
20h • Roodboss Sound System 

31. DoMl>IGo 
9h • Deskareggae Sound System 

31. DoMl>IGo 

Próximo ao Ed ifício Central 

Próximo ao Edifício Central 

9h às 19h • 2° Campeonato Brasi leiro de Bike Polo 

A~OOA JoÃo Plll\EIRo 

31. DoMl>IGo 
12h às 19h • Mundia!ito de Rol imã do Abacate 

- cJTV- ESTAçÃo c.EllTRAL 

• Benet de Assis Castro - Ancestra l arte lndígenafricano - Live 
Painting 
• Fabiana Santana - Live Painting 

31. DoMl>IGo 
13h30 • Pata de Leão {Cortejo) 

- LARGo Doc.EllTRocVLTVRALVl1"1G 
Av. Santos Dummont, 174, Centro 

14h30 • Bloco Então Brilha! Gente é para Brilhar (Cortejo) 

http://www.viradaculturalbh.com.br/parceiros
http://www.viradaculturalbh.com.br/tabela-programacao
http://www.viradaculturalbh.com.br/a-virada
http://www.viradaculturalbh.com.br/contato
http://www.viradaculturalbh.com.br/minha-virada
http://www.viradaculturalbh.com.br/galerias
http://www.viradaculturalbh.com.br/noticias
fred
Realce




