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E de Editorial

F de Fred

Feliz ano novo, de novo
O Letras entra em seu “Ano III”
em clima de reflexão e cheio de
novidades, bem dentro do espírito ano novo - momento em
que renovamos expectativas
e nos munimos de vontades e
idéias. Ok, é só uma data e um
novo calendário; mas esse sentido de renovação para um ciclo
que começa, ainda que meramente convencional, inegavelmente nos move.
O que trazemos para você, amigo leitor, é uma estrutura toda
nova no seu periódico. O Letras
agora conta com diversas editorias específicas, capitaneadas
por uma equipe de primeira.
Isso representa um formato que
permite o aprofundamento de
conteúdos e maior diversidade de colaboradores - ou seja,
informação com cada vez mais
qualidade, e a oportunidade
de explorar com mais riqueza
temas que surgirão nas próximas edições. Alguns já são
velhos amigos do jornal, como
Rodrigo James e Ana Elisa
Ribeiro; outros estão chegando agora, trazidos pelas mãos
do encontro de gigantes que
foi o evento Produção e Crítica

Cultural, Hoje, que no final de
2007 propôs ampla discussão
sobre diversos aspectos da cultura. Confira mini-entrevistas
com alguns dos participantes
a partir da página 12. E não é
tudo: novas editorias ainda estão por vir, aguarde as próximas edições!
Também engrossam as fileiras
novos cronistas - João Veloso Jr.,
recém chegado de São Paulo,
terra desta editora que vos fala
e militante antigo do jornalismo cultural, e Matias Proietti,
mais um imortal do Café com
Letras como o amigo Fred, aqui
ao lado. Colaboraram também
Pedro Morais, cuja contribuição,
inicialmente destinada à edição
“Lugares Imaginários” , não poderia deixar de ser publicada, e
Lafaiete Júnior, assíduo leitor.
Sendo assim, dou as boas vindas ao time da pesada - os estreantes de Letras e os veteranos,
ao ano de 2008 e, antecipadamente, aos que estão por se
juntar à nossa idéia que dá cada
vez mais certo. O jogo já começou! Boa leitura!
Carla Marin
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Fred Guimarães
A gente quer cultura!
Para mim, balanço pressupõe
narrativa analítica do que valeu ou não valeu a pena, o que
leva às estranhas listinhas do
que valeu ou não valeu a pena.
E lista é sempre um problema, ou falta, ou sobra, ou está
equivocada. Mas antes que alguns soltem os cachorros para
cima de mim, dizendo que
digo que não sei bem o que
vou escrever, já vou avisando
que esta coluna vai sim falar
de cultura. Resolvi, então, escrever sobre o que penso do
“fazer cultura”, seja aqui em
Belo Horizonte, seja em qualquer outro lugar deste mundo
“sem porrrteira”...
Confesso que não vou a quase
nenhum movimento cultural
da nossa cidade. Não é nenhum tipo de antipatia, não!
Longe disso. É preguiça mesmo. Nunca acho tempo para
ir, sempre arrumo uma coisa
para fazer, arranjo qualquer
desculpa e por ai vai. Gosto
mesmo é de ir ao cinema. Do
pouco que conheço de filmes,
confesso que de uns eu gosto
e de outros nem tanto, o que é
natural a qualquer um. Acho
fazer cultura uma lida muito
difícil. E fico pensando se tudo não já foi
feito. Se há algo de
novo a ser exposto ou
mostrado, talvez por
ignorância minha.
Não vou entrar na
discussão se a cultura, dentre as prioridades de um povo,
deve ser tratada em
primeiro ou outro lugar. Todas as necessidades do contribuinte devem ser supridas
de forma igualitária.
Falo de contribuinte
porque o movimento
cultural pátrio tem se
baseado nas leis de
incentivo à cultura e
não podemos deixar
de saber que se uma
empresa patrocina
determinado ato cul-

tural ela terá o seu devido retorno fiscal. Mas isso não vem
ao caso, acho justo que aconteça assim, já que o Estado, já por
muitos anos, não atende às necessidades daqueles que tem
obrigação de administrar.
Mas o que me preocupa é que
determinados projetos culturais, que se tornam atos, devem
ter em mente vários fatores imperiosos para que se justifique
estarem sendo cobertos por
uma lei de incentivo. Todos os
movimentos culturais devem
ser sempre bem vindos e mais
bem vindos ainda aqueles que
alcancem um número maior de
pessoas, seja por sua característica seja por dar meios para
que TODOS possam deles usufruir, o que pode ser traduzido
como gratuidade do acesso a
determinado evento cultural,
ou mesmo como ingressos
mais em conta, por exemplo.
Também sou a favor de que
todo o movimento cultural é
válido, e se for o desejo repetir, e se justificar esta repetição,
que ótimo: imagine ter vários
festivais de música durante
todo o ano. Garanto a todos
os empreendedores que vão
estar lotados, como aconteceu
este ano em Belo Horizonte. O
mesmo vale para tantas outras

expressões de cultura, como
artes plásticas, dança, teatro.
Importante ressaltar ainda a
necessidade de que o movimento cultural a ser exposto
tenha como finalidade o público, e não só algum crítico ou similar. Ao público importa que
veja, aprecie e, principalmente,
sinta.
Apesar de eu no início da nossa conversa dizer que não me
atentarei a determinada particularidade do “cenário cultural de Belo Horizonte”, veiome um ato cultural que me
chamou a atenção. Por que?
Porque, sem parecer inusitado
aos entendidos, foi feito nos
moldes em que eu acredito:
levando ao contribuinte algo
novo para ele e que o emocionou. Falo da exposição de algumas esculturas na Praça da
Liberdade.
Quando soube desta exposição, achei um pouco estranho
e pensei com os meus botões
que o meu dinheiro de contribuinte, por causa de umas das
leis de incentivo, poderia estar
sendo usado “inadequadamente”. Me enganei – às vezes
acho que vim ao mundo para
pagar a língua. Isto porque
adorei ver um amigo descrevendo a Vitória de Samotrácia
como uma das esculturas mais surpreendentes já vista. Achei
aquilo muito legal.
Trocamos
impressões sobre esta obra
clássica grega e pude
perceber que aquele
ato cultural estava
alcançando a sua finalidade, colocando
esta, a cultura, como
uma necessidade essencial. Levando o
novo para ele e de
forma gratuita, afinal o tributo que eu,
ele e você recolhemos estava sendo
utilizado de forma
justa. Façam mais
festivais!!!
Fred Guimarães é um
dos imortais do Café com
Letras!
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L de Literatura

por Ana Elisa Ribeiro

Desimportância discreta:

literatura e atualidade

“A literatura não é importante”. Foi assim que José Eduardo
Gonçalves, jornalista e escritor,
apresentador do programa
Rede Mídia, da Rede Minas,
deu início a um discurso um
tanto desiludido sobre a relevância dos livros e dos escritores de literatura na sociedade. E
a idéia não era afirmar isso apenas sobre Belo Horizonte, mas
tecer observações sobre uma
importância relativa da arte da
palavra, em que a literatura sai
perdendo para outras formas
de expressão que circulam em
diversos meios. Em outras palavras, sem saber, José Eduardo
retoma o que os historiadores
Peter Burke e Asa Briggs, em
obra recente, chamam de “sistema de mídias”, ou seja, nossa
convivência com um leque amplo e complexo de mídias, sem
que elas sejam necessariamente
concorrentes e sem que nós saibamos exatamente o que fazer
com elas.

José Eduardo Gonçalves, presidente da Rádio Inconfidência, não pensa que publicar
um livro por uma editora seja
lá grandes coisas. Segundo ele,
o livro pode “não acontecer”,
daí a grande frustração do autor, que, afinal, andou investindo energia na empreitada
(quando não investiu também
dinheiro). As tiragens das
obras literárias não são lá muito inspiradoras, e são ínfimas
diante da escala numérica da
população brasileira alfabetizada, teoricamente potencial
consumidora de livros (quiçá
literários). Segundo o jornalista, o século XIX viu a emergência dos romances (livros)
e sua importância relativa.
Hoje, com tanta concorrência
mais sedutora, é difícil a literatura recuperar um espaço
perdido, exceto se resolver se
reconfigurar.
Sérgio Fantini, poeta e repre-

sentante da Fundação Municipal de Cultura, deu a notícia: o
Salão do Livro não deve mais
acontecer de agora em diante.
Os olhares de susto se cruzaram pela platéia (que comentarei adiante). Como assim? A
perplexidade de todos é bom
sinal. Significa que, ora bolas,
já estamos todos acostumados
ao evento na agenda da cidade
e nas nossas próprias agendas.
Eu mesma participei do Salão
três ou quatro vezes, se me recordo bem. Uma vez para falar
poemas numa arena lotada,
onde estavam também Ricardo
Aleixo, Chacal, Carlos Ávila e
o grupo Poesia Hoje, entre outros. Depois, para entrevistar
a poeta Adélia Prado. No ano
seguinte, para dar uma palestra, juntamente com o prof. da
USP Plínio Martins Filho, sobre
a história do livro e da leitura.
Também tenho lembranças palpáveis do Salão: pilhas de livros
comprados lá.

Passado o primeiro susto, Fantini explica que o Salão provavelmente deixará de ter o formato
que conhecemos para ganhar
outro, mais robusto, de Bienal,
tal qual as que acontecem em
São Paulo ou no Rio. Pelos olhares da platéia, sentimos que
houve qualquer incredulidade
entre os presentes. Só pagando
para ver. E torcendo para que
dê tudo certo.
Rogério Barbosa, professor do
CEFET MG, foi o mais caxias
dos três convidados. Apresentou uma panorâmica da produção literária belo-horizontina
em 2007, com direito a exemplos, detalhes da produção de
alguns projetos e circulação de
livros, revistas e jornais pela
platéia. No final das contas, a
cidade tem lá suas dúzias de
empolgados escritores e não
parou nem um segundo. O final do ano está cheio de eventos, entre eles uma série de lan-

çamentos de bons livros, todos
devidamente divulgados.
A platéia, ah, sim. Se me dão
um copo com água pela metade, tendo a dizer que ele está
quase cheio. Isso para dizer
que nas mesas do Café com
Letras ainda havia espaço para
mais interessados por literatura. Ao contrário de outros
dias do evento, em que temas
como Gestão Cultural ou Arquitetura foram debatidos por
convidados e platéias cheias,
o encontro da literatura foi assistido por uma dúzia de pessoas. José Eduardo Gonçalves,
no início incomodado com
tanta cadeira vazia, acabou
sucumbindo à qualidade das
intervenções. Para variar, platéia de poetas e pessoas ligadas à produção literária, que é
o que ocorre na cena inteira: os
poetas lêem o que eles mesmos
escrevem. Como trabalham a
sós, parecem não saber bem o
que fazer quando são chamados a formar uma equipe. Era
de se esperar.
Literatura é movida a persistência. Sem mais. Nem menos. O
que se conclui é que, com tudo
para dar errado, ela acontece. E
vem tentanto alcançar o leitor
do jeito que dá, mesmo sem a
ajuda das editoras.

Pacato cidadão, pero no mucho

Fabrício Marques fez aniversário em novembro. Completou 42, se é que minhas contas estão corretas. Nasceu em
Manhuaçu e alguma volta o
mundo deu que o trouxe para
cá. Mais umas tantas voltas e
conheci o autor do livro Samplers, que eu havia acabado
de ler. E já havia também me
apaixonado pela voz poética
do cara, quando soube do lançamento de Meu pequeno fim.
Para ficar ainda mais completo,
Fabrício é autor de estudos sobre Paulo Leminski e jornalista
premiado. E este poema que
ele lavrou com justeza de lycra
é para a gente pensar na engrenagem do mercado editorial.

Minilitania da política editorial
Me suplica que eu te publico
Me resenha que eu te critico
Me ensaia que eu te edito
Me critica que eu te suplico
Me edita que eu te cito
Me analisa que eu te critico
Me cita que eu te publico
Me publica
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L de Literatura

M de Música

Kiko Ferreira, Beagá e seus
poeta.
festivais de música
REFRÃO.

pode ir pra casa
aprender
se você não sabe

Lafaiete Júnior

BUY BUY BRASIL

que o amor
é assim

guaraná jesus na daslu
pepsi lemon light na daspu

que o amor
é assim

sale: 100% off

sem saber

SIMDERELLA
boa noite, bela princesa. boa noite. durma, mesmo sem
consciência, com meu coração nas falhas do lençol. sonhe
comigo entre piscadelas de tranqüilidade. lembre de nossos
sumos, suores, humores, amores, lugares... deixe, até que
cicatrize, um lugar entre seus cios, um espaço entre seus
dias, pra esse amor tardio de sinceridade boba e infantil.
essa paixão de caderno de notas, de cartão de natal, de livros
de papel barato em cômoda de moças.
e me espere, quando você menos esperar, ancorado entre
suas pernas.

NANONADA.
meu nome é nada. nonadaquase. nódoa, mancha, cisco. the
name is on the table. anagrama. palavra cruzada. símbolo
fálico. prince dos póveros, purple rain de chuva ácida. aço.
ferro. flerte. foguete em ponto de explosão. rastro de desenho
no céu querendo dizer tudos.
entre dentes,
entre fronhas e lençóis, sleeping bag virtual,
rede de entregas. 0800 sem destino. desafinado sem coração.
bossa nódoa. mancha negra. cisco kid. no meio do nadaquase.

Um jargão que envolve a cena
musical de Belo Horizonte há
um bom tempo é o famoso “em
Beagá nada acontece”, referindo-se, principalmente, aos festivais musicais que pipocam pelo
Brasil afora. Fácil fácil escutar
essa expressão em qualquer rodinha de amantes da boa música. Mas o que não se pode negar
é o fato de que o ano de 2007,
pelo menos, já deu indícios de
que essa frase feita (e feia) pode
cair em desuso na capital mineira. Não a curto prazo, é verdade. Mas talvez seja, pelo menos,
uma questão de tempo. Pouco
tempo.
A nova cena musical brasileira - ou a música jovem, como
muitos gostam de se referir vive um momento bastante rico
e promissor. Muito disso por
conta de rádios comerciais que
não proporcionam aos ouvintes
produtos de qualidade minimamente agradável. Ficam presas a
fórmulas batidas e sem sentido
nos dias de hoje, já que público e
mercado não são os mesmos de
tempos atrás. Em decorrência

disso a cena musical independente cresce vertiginosamente,
fazendo com que boas bandas
ganhem maior visibilidade nos
festivais ditos independentes o que se torna um prato cheio
para que parte do público das
FMs migre destas para a internet
e, consequentemente, para esse
tipo de festival, já que o meio
virtual é o maior disseminador
dessa nova realidade musical
pela qual o Brasil - e o mundo passa atualmente.

Voltando ao posicionamento
contra o tal jargão, o fato é que
Beagá, no ano passado, viveu
um de seus anos mais interessantes, musicalmente falando.
Como forma de exemplificar
essa afirmativa podem ser citados alguns festivais como o guerreiro e já aclamado Campeonato
Mineiro de Surf, que atingiu sua
sétima edição, sempre apresentando ao público o melhor da
música instrumental produzida
no país; o 53HC Fest que, já em
sua quinta edição, parece caminhar para uma leve mudança
de direção, pois trouxe bandas
que estão em alta no cenário
independente e que fogem da
regra hardcore e punk rock old
school, ainda seu principal foco.
Até o Eletronika, principal evento de música “eletrônica” da cidade, voltou a marcar presença
no calendário de festivais que,
engatinhando, caminham para
passos da maior idade. E quase
um primo do Eletronika, o BPM
(Beats Por Mineiros), espécie de
movimento de música eletrônica, também passou por Belo
Horizonte com shows, debates
e oficinas, além de estadias em
Juiz de Fora e Uberlândia. Como
se isso não bastasse, os belorizontinos ainda foram prestigiados por uma das iniciativas mais
legais e até mesmo ousadas dos

últimos tempos na capital mineira: o Festival Garimpo. Este,
no molde dos grandes festivais
que assolam o país, teve uma
estréia à altura das bandas que
trouxe para a nossa terrinha.
Saindo da ala mais pop rock,
outros dois festivais também
bacanas que contribuem, a cada
ano, para que Belo Horizonte
tenha visibilidade nacional no
meio musical são os festivais
de jazz Savassi Festival e Jazz
Festival, no Palácio das Artes. E
engana-se quem acha que esse
estilo musical não tenha público suficiente por aqui. O Savassi
Festival, a cada edição, atrai um
público maior e que realmente
gosta de jazz, mas não entenda
isso como uma possível elite da
cidade. Pode-se dizer que Belo
Horizonte em peso gosta, sim,
de jazz. Já o Jazz Festival é o
responsável por colocar Beagá
na rota dos grandes festivais de
jazz do país. Esses são apenas alguns exemplos que fazem com
que o tal jargão do início do texto caminhe para a sarjeta.

A música é, certamente, um
dos braços mais fortes da cultura de Belo Horizonte. Então,
nada mais interessante do que
festivais na área para movimentarem esse pedaço do eixo que
gira nossa cultura. Por isso, os
festivais são interessantes e até
mesmo necessários para o crescimento da cidade como um
todo, já que Beagá tem uma das
cenas musicais mais bem resolvidas do país. E nada mais atraente do que esse tipo de festival
servir, também, de intercâmbio
para que bandas/ artistas e produtores daqui troquem figurinhas a respeito da produção
musical existente no Brasil. Ou
será que resta alguma dúvida
de que isso é saudável para Belo
Horizonte?
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M de Música

por Rodrigo James

Toda a música da humanidade
Minha principal diversão nos
últimos meses de 2007 e nestes
primeiros dias de 2008 tem sido
o livro “1001 Discos Para Ouvir
Antes de Morrer”. Compilado
por Robert Dimery e contando
com textos de alguns dos grandes críticos musicais do mundo, o calhamaço de quase 1000
páginas é o que o título prenuncia: uma bíblia com aqueles discos ditos essenciais para
a história da humanidade. Sem
preconceitos ou restrições a gêneros musicais, a compilação é
uma verdadeira aula obrigatória para quem pretende entender um pouco desta tal música
popular, da década de 1950 até
os dias de hoje.
Em outras décadas, folhearíamos o livro e ficaríamos
babando com aqueles discos
que não conhecemos mas gostaríamos, graças aos deliciosos
textos (mal traduzidos, diga-se
de passagem, mas isto é outra
história). Felizmente, para nós,
amantes da música, uma das
oitavas maravilhas do mundo
chama-se “banda larga”. Sem
querer desmerecer o Cristo
Redentor ou qualquer outra
recém-eleita pela população

mundial, a conexão com a internet em alta velocidade é
uma dádiva para nós, amantes
da boa música, e permite que
em poucos minutos tenhamos
acesso a qualquer um dos discos que estão no livro.
Calma lá: qualquer um????
Pois esta é a questão que venho
debatendo comigo mesmo, enquanto leio o livro, e gostaria
de propor para vocês. Até agora (e quando você estiver lendo
este texto, é bem provável que
eu já tenha terminado a leitura
do livro) não tive problemas
para encontrar nenhum dos
discos ali descritos. Alguns
aparecem mais facilmente, em
sites de download, outros precisam de uma expertise maior
por parte de quem o está procurando e demandam um tempo de procura um pouco mais
longo, mas rapidamente “aparecem”. A esta altura do campeonato estou convencido que
os 1001 discos estão realmente
disponíveis na internet. O que
me leva a uma questão ainda
mais crucial para a humanidade: será possível que toda
a música existente no mundo

esteja na rede?

Conversando com um amigo,
ouvi a seguinte frase: “isso eu
não sei, mas há alguns que eu
gostaria que não estivessem”.
Brincadeiras à parte, a expressão “não sei” é o que permeia
esta discussão. É virtualmente
impossível saber se toda a música produzida pela humanidade já está disponível, mas é bem
fácil saber que se algo não estiver surfando nas ondas da internet, seu autor está perdendo
tempo. A internet é hoje o meio
mais eficiente de divulgação de
difusão de uma canção, uma
peça orquestrada ou qualquer
coisa que envolva melodia, letra, ritmo e harmonia. Se você
até agora não percebeu isto,
está completamente por fora,
meu amigo. Os blogs de MP3,
os sites de torrent (a maior rede
de compartilhamento de arquivos do mundo), o Youtube e
até mesmo os discos gratuitos,
como o Rapidshare, estão abarrotados de megabytes musicais.
Isto tudo sem contar as mega
lojas virtuais, como iTunes
Music Stores, UOL Megastore
e Sonora, que já perceberam o
caminho e estão faturando em

cima de quem ainda prefere pagar para obter música.

Mas até onde isto vai nos levar?
Parando um pouco e pensando
na expressão dita por meu amigo, chego a pensar que talvez ele
tenha razão. Há menos de uma
década, nem em nossos sonhos
mais insanos, imaginaríamos
que teríamos este tipo de acesso irrestrito ao que quiséssemos
ouvir e isto só pode soar bem
aos ouvidos. Por outro lado,
existe um fenômeno chamado
“proliferação da porcaria”, que
talvez seja o maior de todos.
Em que época teríamos acesso
a algo chamado “Popozão”,
uma canção de um certo Kevin
Federline, mais conhecido por
ser o garanhão reprodutor de
Britney Spears? Não ouviram?
Bem, se você é do tipo que se
diverte com coisas ruins, não
sabe o que está perdendo. É
provavelmente a pior canção
pop lançada nesta década e não
me furtaria em dizer que é séria candidata a pior canção da
humanidade. Mas se você não
faz muito o gênero trash, fique
longe dela!
anuncio-cdj-savassi

8/22/07

Todas as vezes em que baixo

algo do mundo “trash”, fico
com uma parcela de culpa buzinando em minha cabeça: a de
estar “gastando banda” com
estas coisas. Mas quando penso que pago ao provedor uma
quantia fixa todos os meses
exatamente para ter acesso a
esta banda, fico mais tranqüilo.
Até mesmo porque faz parte
do meu trabalho conhecer também as porcarias. Felizmente
sou uma pessoa sensata e logo
na seqüência volto aos downloads do que realmente interessa:
clássicos do rock, jazz, a última
novidade recém-lançada na
Inglaterra, aquela obscura banda que você ouviu falar uma
única vez na década de 1980 e
sempre teve a curiosidade de
ouvir. Tudo isto está ao alcance de todos nós, a menos de 10
clicks do mouse e pronto para
ser degustado. Se toda a música da humanidade está na rede,
eu não sei. Tampouco se isto vai
nos fazer bem no futuro. O que
eu sei é que sou uma pessoa
bem mais feliz do que há dez
anos porque agora consigo ler
um livro como o “1001 Discos
Para Ouvir Antes de Morrer”
da maneira
correta:
ouvindo os
4:08
PM Page
1
discos.

O MELHOR DA
MÚSICA BRASILEIRA
NA INTERNET

www.clubedejazz.com.br
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A de Arquitetura

por Carlos Alberto Maciel

Oscar Niemeyer, arquiteto e mito

Será difícil discordar de que
2007 ficará marcado, para a
arquitetura, como o ano do
centenário de Oscar Niemeyer.
Nunca na história da arquitetura alguém chegou a esta idade
em plena atividade. Diversas
personalidades nascidas também em 1907 tornaram-se já
há décadas mitos. Frida Kahlo
é um exemplo disso, já mitificada na condição de grande
artista mexicana há meio século. Logo, a simples condição
temporal da longevidade apresenta um valor intrínseco. E, é
claro, justifica a comemoração
mundo afora. Para além da
festa, vale buscar compreender
as raízes de uma hegemonia
no campo da arquitetura que
vem se construindo há quase
70 anos. Para isso, é necessário
diferenciar claramente dois fenômenos: o arquiteto e o mito.
O arquiteto Oscar foi formado,
de direito, pela Escola Nacional
de Belas Artes, de orientação
acadêmica, neoclássica e neocolonial, e, de fato, pela dupla
influência de Lucio Costa, âncora teórica do movimento moderno brasileiro, e Le Corbusier,
mais influente precursor da
arquitetura moderna no Brasil,

que atuou como consultor do
projeto para o Ministério da
Educação e Saúde Pública no
Rio de Janeiro. Em 1936, Oscar
foi escalado para acompanhar
Le Corbusier na dupla função de
sicerone e desenhista, justamente por ser o mais jovem entre o
grupo dos arquitetos encarregados do projeto. Dessa influência
surgiu uma das maiores competências da arquitetura mundial.
Se analisarmos a sua obra até os
anos 60 – para isso uma rápida
incursão pela revista Módulo,
por ele publicada, nos dá um
panorama notável – veremos
um arquiteto tecnicamente preciso, consciente da complexa interação de condicionantes que
sua arquitetura conseguia equacionar e transcender belamente.
O hábito de, terminado o desenho, voltar-se para a sua justificativa escrita – a “Explicação
Necessária” - nos permite hoje
penetrar nas razões que motivaram cada uma das decisões de
projeto, superando as críticas levianas que sugerem um excessivo formalismo e uma gratuidade de formas. Brasília, e depois
as obras realizadas no exterior,
ao longo dos anos 60 e 70, constituem a síntese máxima desta
profunda coerência e da aplica-

ção consciente de um avançado
conhecimento que não é apenas
técnico, mas humano.

A partir de Brasília, inicia-se a
construção do mito Niemeyer.
Quatro aspectos para isso contribuiram: primeiro, a sua desenvoltura política, que conseguiu atender a demandas
de governantes de todas as
orientações – de JK ao Partido
Comunista Francês, de Orestes
Quércia a Leonel Brizola; segundo, a atitude do arquiteto
de se dispensar de explicar seus
projetos, uma vez que a extensão e relevância de sua obra pregressa já o legitimaria; terceiro,
seu auto-exílio nos anos 60 e 70,
que lhe permitiu construir em
diversos países, ampliando seu
reconhecimento internacional;
e, por último, a sua longevidade, que lhe fez sobreviver à arquitetura pós-moderna e readquirir relevância internacional a
partir da revalorização recente
da arquitetura moderna. Se nos
dedicarmos a estudar a produção do mito, encontraremos
pouca informação técnica sobre
os projetos e pouca explicação
escrita. Esta última, quando
aparece, é sempre dedidada ao
discurso mítico de construção

de uma brasilidade baseada na
interpretação das montanhas
do país e das curvas da mulher
amada, mesmo quando produzido em outros contextos, para
não brasileiros.

Entretanto, se buscarmos a produção do arquiteto, nos seus
primeiros quarenta anos de
trabalho, encontraremos, devidamente publicados e bem explicados, inúmeros projetos que
antecipam estratégias hoje presente nas vanguardas internacionais. A livre e aberta marquise do Parque do Ibirapuera edita
uma síntese entre organização
do território e indeterminação
funcional improvável entre modernos. A superfície topográfica do piso térreo do Edifício
Copan, em São Paulo, que permite o acesso em nível à galeria
de lojas desde todas as ruas adjacentes, reforçando seu caráter
público, ou as ondulações suaves do piso da praça e do salão
do Partido Comunista Francês,
em Paris, vêm sendo reeditadas
em complexas disposições espaciais aos modos de topografias
artificiais por arquitetos como
o holandês Rem Koolhaas, o
grupo Mecanoo e a dupla austríaca Herzog & de Meuron. Os

projetos dos blocos de aulas das
Universidades de Brasília e de
Constantine, na Argélia antecipam a escala dos mega edifícios
classificados como “XL, extra
large” por Rem Koolhaas, que
adquirem uma relevância mais
urbana do que arquitetônica e se
tornam naturalmente icônicos
devido a sua larga escala.
Olhar
atentamente
para
Niemeyer e para a arquitetura
brasileira vem se convertendo
em uma importante estratégia
para os principais arquitetos
da cena contemporânea mundial. Dizia Valéry que o valor
das obras de um homem não
está na obra em si, mas em seu
desdobramento nas mãos de
outros, em outras circunstâncias. Se é assim, salve Oscar
Niemeyer, arquiteto e mito!
Que os arquitetos brasileiros
retomem a tradição construída
pelos modernos de se alimentarem das vanguardas internacionais. Mas desta vez, não nos
seus produtos, mas nas suas
estratégias.
Carlos Alberto Maciel é arquiteto
e mestre pela EA-UFMG, professor, sócio do escritório Arquitetos
Associados.
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A de Arquitetura

Imaginar lugares
Pedro Morais
Fazer arquitetura é, antes de
mais nada, a habilidade de
imaginar lugares antes deles
existirem. Habitualmente a
elaboração de um projeto é
executada sob demanda: temse a necessidade de construir
algo e busca-se um arquiteto
capaz de compreender suas
intenções e traduzi-las em espaço construído. Mas com a
incorporação da profissão de
urbanista às atribuições do arquiteto, outra realidade vem
à tona: a cidade. Diferente de
um edifício autônomo, a cidade é um organismo dinâmico e
suas necessidades, numerosas
e complexas. Nem sempre tais
necessidades são claras o suficiente para serem identificados pelo poder público e nesta
hora os urbanistas se tornam
parceiros indispensáveis. Mais
do que agentes puramente
passivos, seu papel é apontar
os potenciais que uma cidade
guarda e imaginar soluções
para as questões colocadas por
este organismo em constante
mutação.
Belo
Horizonte,
1951.
Assumindo o Governo do
Estado, Juscelino Kubitschek
tem em mente um grande
empreendimento. Um lugar é
imaginado e a tarefa de projetá-lo colocada a cargo do arquiteto Oscar Niemeyer.
“(...) O Conjunto caracterizará a silhueta da cidade e
já se prediz que constituirá
ele, na imprensa e na tradição oral, a ‘marca registrada’ de Belo Horizonte, ou
seja, o que é a Torre Eiffel
para Paris ou o Rockefeller
Center para Nova York”.
(Juscelino Kubitschek de Oliveira
Tribuna de Minas, 1952)

O plano é construir, em terreno
de propriedade do Estado, um

imenso complexo de uso misto, com diversos tipos de habitação e várias opções de lazer e
serviços. Um complexo habitacional de luxo, apto a receber
mais de quatro mil moradores.
Imaginem: um por cento da
população de Belo Horizonte
à época. O megaedifício levaria o nome de Juscelino e
se tornaria um monumento
mundial, como feito antes com
a Pampulha e mais tarde com
Brasília. O empreendimento é
lançado e seu prazo de conclusão previsto para 5 anos.
“Algo que ficará como um
dos marcos definitivos de
Belo Horizonte, singularizando-a entre tôdas as
cidades da América do Sul,
eis o que será o Conjunto
Governador Kubitschek, erguido na Praça Raul Soares,
dentro de um espírito novo,
que consiste em colocar o
bem-estar ao alcance de todos, uma verdadeira coletivização do confôrto.
Esta obra monumental, que
será a grande característica da cidade, distingue-se,
inicialmente, pelo arrôjo,
pela beleza, pela imponência
de suas linhas arquitetônicas. Será uma das realizações mais fortes da moderna
arquitetura brasileira, hoje
tida, em todo o mundo, como
padrão a seguir, como escola
a parte, pela ousadia de suas
concepções, pelo seu inteligente caráter funcional.
(...) Por outro lado, a vida
social do Conjunto será
animada por outros fatores. No primeiro pavimento
estará aberto ao público um
Museu de Arte, mantido pelo
Governo Estadual, que será
a séde possível das atividades
culturais da cidade. O museu
dará para um jardim suspenso, de grande beleza, seu

complemento natural, com
vista para a praça.”

(Excertos do material de lançamento do empreendimento Conjunto
Governador Kubitschek – Arquitetura
e Engenharia, 1953)

Mas as limitações que envolvem um projeto se tornam
muitas vezes mais fortes do
que as intenções por trás dele.
Diante da dimensão da obra e
do custo das técnicas necessárias à sua concretização, uma
após a outra, construtoras vão
à bancarrota tentando levar
a cabo a tarefa de edificá-lo.
A construção é interrompida
diversas vezes, por longos
períodos. Torna-se uma ruína no meio da cidade, com o
agravante de sua desproporção diante da Belo Horizonte
de então. São imaginadas as
piores coisas, tornando-o um
lugar maldito antes mesmo de
ser habitado.
Pensado à luz do desenvolvimentismo dos anos 50, as primeiras unidades começam a
ser entregues apenas na década de 70. A situação política do
Brasil muda muito desde então
e o país se encontra em meio a
um regime militar ditatorial.
Se à sombra do AI-5 qualquer
reunião de cinco pessoas é considerada subversão, que tal cinco mil morando no mesmo local? Visando o controle social,
os usos culturais previstos são
suprimidos e outros bem mais
prosaicos, como a Secretaria de
Segurança Pública, ocupam seu
lugar. Principal marco urbano
de Belo Horizonte, o Conjunto
JK sofre, ainda hoje, o estigma
e as conseqüências de sua história. Na última década, uma
reforma física começa pouco a
pouco a ser feita, mas os usos
se mantêm os mesmos do período militar.
Convicto de que o arquitetourbanista deve ter uma postura

ativa diante da cidade, venho
trabalhando em um projeto
cujo objetivo é a requalificação
do Conjunto JK. Se a sua organização há 50 anos mostrou-se
impraticável, hoje os condomínios verticais de uso misto são altamente difundidos.
Experiências recentes mostram
a eficácia de empreendimentos
com este perfil na criação de
espaços ricos do ponto de vista
humano, no oferecimento de
espaços de lazer e cultura para
a população e na obtenção de
retorno financeiro aos capitais
ali empregados. O Conjunto JK
se apresenta hoje como o maior
potencial não aproveitado no
oferecimento de áreas de lazer
e cultura para a população, na
região central de BH. O Projeto
de Requalificação do Conjunto
JK tem seu foco justamente na
adequação ou substituição dos
usos das áreas públicas e semipúblicas do complexo. De maneira resumida, as ações propostas são centradas em três
aspectos principais: resgate da
integridade física e estética do
conjunto; estabelecimento de

sustentabilidade econômica e
ambiental; resgate do seu caráter público e cultural. Uma
conjunção feliz de fatores em
curso vem tornar este projeto
mais viável agora do que nunca. A aprovação da reforma da
praça Raul Soares no orçamento participativo e o plano de revitalização da área do Mercado
Central, por exemplo, tornam
a Requalificação do JK continuidade natural destas ações.
Conforme a máxima do urbanismo internacional, é uma
busca de se pensar de forma
global, agindo localmente.
Para responder às questões que
a cidade nos coloca, um projeto como este se torna de fato
pertinente através da incorporação do máximo de informações, opiniões e vontades. Em
vista disto, venho estabelecendo contatos com diversos entes
públicos e privados, formando
aos poucos uma rede de trabalho que dê conta do recado.
Um a um, venho procurando
fazê-los imaginar tudo aquilo
que o Conjunto JK poderia ter
sido, não foi e que agora, mais
do que nunca, pode se tornar.
Sabendo que é por meio da
vontade política que um projeto assim se torna realidade.
Imagine só!
pedromorais.arquiteto@gmail.com
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G de Gestão Cultural

Gestão cultural :
por Maria Helena Cunha e Marcela Bertelli

nova profissão em debate

A criação de uma página específica sobre o tema gestão
cultural no periódico Letras,
vem reforçar nossa convicção
de que esta é uma área profissional que está conquistando,
cada vez mais, o reconhecimento no mercado de trabalho cultural.
Por se tratar de um tema novo,
a gestão cultural ainda conta
com pouquíssimas informações sistematizadas, nos desafiando a investir na seleção
e disponibilização de dados e
informações consistentes que
possam contribuir de forma
efetiva para a profissionalização do gestor cultural.

A linha editorial que adotaremos para esta coluna terá como
prioridade trazer informações
atualizadas sobre a discussão
desse campo de trabalho, por
meio de artigos que tratem de
temas específicos e outros que
mantenham a devida inter-relação, além de entrevistas com
gestores de diversas áreas artísticas e culturais e dicas como
fontes para pesquisas. Assim,
trataremos de temas como o
contexto e significado da gestão cultural nos países iberoamericanos, seu mercado de
trabalho, a formação específica, os resultados de pesquisas
culturais, referências bibliográficas, sites e tudo mais que contribua para o fortalecimento do
setor cultural.
Esperamos contar com a colaboração de vocês leitores
na sugestão de temas e envio
de questões para o debate, ou
mesmo de demandas profis-

sionais que possam ser compartilhadas.

aos processos de seu contexto.
(tradução nossa)

Pra começar, listamos abaixo
alguns sites importantes para
quem quiser compreender
mais sobre o campo da gestão
cultural e buscar notícias relacionadas à área da cultura,
além de indicações bibliográficas que consideramos fundamentais para o começo de
conversa.

O autor afirma que no campo
específico da cultura:

Sugerimos, de antemão, o clipping DUO, enviado de 2ª a
6ª feira gratuitamente por email, reunindo as principais
notícias publicadas nos diversos veículos de comunicação
relacionadas ao campo cultural. Para se cadastrar, bastar
acessar www.duo.inf.br e preencher os dados.
Apresentamos nesta edição
do Letras, um dos conceitos
de gestão cultural retirado do
texto Gestión cultural y procesos de profesionalización de
Alfons Martinell (2003). O objetivo é, a cada edição, levantarmos a discussão sobre as variadas abordagens conceituais
desenvolvidas em torno dessa
terminologia, identificando as
diferenças e as convergências
entre os autores. Assim, para
Martinell a gestão
exige um certo gosto pela autonomia para decidir o curso da
ação e liberdade para resolver
os problemas que emergem na
execução. A gestão se aproxima a uma certa criatividade na
busca de alternativas e inovação com uma grande sensibilidade da atenção ao exterior e

gerir significa uma sensibilidade de compreensão, análises
e respeito aos processos sociais. Capacidade de entender
os processos criativos e estabelecer relações de cooperação
com o mundo artístico e suas
diversidades expressivas. A
gestão da cultura implica em
uma valorização dos intan-

gíveis e assumir a gestão do
opinável e subjetivo. A gestão
da cultura há de encontrar referentes próprios de sua ação,
adaptando-se as suas particularidades e encontrar uma maneira de evidenciar, de forma
muito diferente, os critérios de
eficácia, eficiência e avaliação.
(tradução nossa)

Com essa primeira descrição
acima, podemos compreender
que a gestão cultural refere-se
a uma visão ampla e estratégica do campo da cultura, que

impõe aos profissionais da
área uma formação específica. Trata-se de uma profissão
complexa que, além de estabelecer um compromisso com a
realidade de seu contexto sociocultural, político e econômico, tem pela frente o desafio
primordial de delinear o perfil
de seus agentes e definir suas
necessidades formativas.

Maria Helena Cunha e Marcela
Bertelli – Diretoras da DUO
Informação e Cultura e da DUO
Editorial.

Para saber mais:
Sites de órgãos públicos de cultura:
• Ministério da Cultura do Brasil
www.cultura.gov.br
• Secr. de Estado de Cultura de Minas Gerais
www.cultura.mg.gov.br
• Fundação Municipal de Cultura de Belo
Horizonte- www.pbh.gov.br/cultura

Sites específicos sobre gestão cultural:

Indicações bibliográficas:
CUNHA, Maria Helena. Gestão Cultural:
profissão em formação. Belo Horizonte: DUO
Editorial, 2007
DURAN, José Carlos. Profissionalizar
a administração da cultura. Revista de
Administração de Empresas, São Paulo, v. 36, n.
2, abr./maio/jun. 1996.

• Portal Iberamericano de Gestão Cultura
www.gestioncultural.org
• Iberformat - www.iberformat.org/

MARTINELL,Alfons. Nuevas competencias
en la formación de gestores culturales ante
el reto de la internacionalización. Revista
Iberoamericana de Educación. Organización de
Estados Iberoamericanos (OEI), out. 2002.

Sites de organismos internacionais
relacionados ao tema Cultura:

RUBIM, Linda (Org.) Organização e produção
da cultura. Salvador: Edufba, 2005.

• Organização dos Estados Iberamericanos
www.oei.org.es
• UNESCO Brasil - www.unesco.org.br
• Interarts - www.interarts.net
• Convênio Andres Bello
www.convenioandresbello.org

ZUBIRIA, Sergio de; ABELLO, Ignacio;
TABARES, Marta. Conceptos básicos de
administración y gestión cultural. Cuadernos
de la OEI, Madrid, 1998.
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C de Cinema

por Rafael Ciccarini

É lugar comum no cenário artístico-cultural belo-horizontino e
mineiro ouvirmos reclamações
e lamentos em relação à suposta
inércia cultural da cidade, a famosa “falta de opção”, que tanto
aflige fundamentalmente a nossa elite cultural (leia-se: classe
média alta - o público consumidor de cultura por excelência).
Sedenta, então, por eventos e
acontecimentos de relevo nacional e internacional, quando não
pode recorrer a outros centros
(esses sim, claro, invariavelmente repletos de alternativas), acaba por padecer em nossa desolada e árida paisagem.
Bom... um exame um pouco
mais atento, menos colonizado e
talvez menos preguiçoso ao que
vem ocorrendo na cidade e no
estado nos últimos anos – e em
especial em 2007- coloca essa
postura em situação bastante
delicada, para utilizarmos palavras amenas. No que diz respeito ao Cinema, nosso objeto deste
espaço, podemos dizer que, nesse ano que passou, vivemos um
período de intensa agitação em
praticamente todas as suas possibilidades discursivas, estéticas,
reflexivas e expressivas.

Em 2007 pudemos ver, sem exagero, algumas centenas de obras
audivisuais feitas em toda parte
do Brasil e do mundo, em eventos os mais diversos ao longo
do ano. No que diz respeito ao
cinema nacional, por exemplo,
ganhamos o CineBH, que se juntou à Mostra de Tiradentes e ao
CineOP (Ouro Preto) formando
uma espécie de triângulo da exibição e da discussão do cinema
brasileiro: os três exibem vídeos,
curtas e longas contemporâneos e históricos promovendo, ao
mesmo tempo, debates com a
presença dos principais realizadores, acadêmicos e críticos do
Brasil, em que se discute desde
questões estéticas e críticas à
questões atualíssimas de mercado, passando pela sempre
urgente e vital questão da preservação, chave para a idéia do

Alexandre C. Mota

Um ano entre imagens e inércias

cinema enquanto patrimônio
cultural do estado e do país.
Pudemos ver também retrospectivas notáveis de cineastas
decisivos: o Forum.doc (11º
Festival do Filme Documentário
e Etnográfico), por exemplo, nos
ofereceu a retrospectiva completa do português Pedro Costa
– nome fundamental do cinema
contemporâneo. Também exibiu todos os filmes de Joaquim
Pedro de Andrade, artista central do Cinema Novo, em cópias
belamente restauradas. Ainda,
para além do habitual – e indispensável – panorama do
documentário mundial, o festival trouxe à discussão algumas
das principais questões teóricas
do audiovisual contemporâneo
através de filmes que possibilitam experiências de percepção
e recepção outras que não as
habitualmente vivenciadas pelo
cinema, digamos, dominante.
Ao mesmo tempo em que
ocorria o forum.doc, o Savassi
Cineclube, templo dos cinéfilos
belo-horizontinos, reabria suas
portas exibindo filmes de toda
parte do mundo, com destaque
para filmes pouco acessíveis
do cineasta chinês Wong KarWai (que tem como mais conhecido – e idolatrado – Amor

à Flor da Pele, de 2000). Outro
nome bastante incensado pela
crítica e cinefilia mundial e que
esteve disponível de maneira
quase integral é o do cineasta
coreano Hong Sang-Soo: o Indie
– Mostra do Cinema Mundial,
que aconteceu em Agosto, exibiu, pela primeira vez no Brasil,
seis dos seus sete filmes – além
de exibir outras dezenas de longas dos mais diversos países.
Mas houve mais: a mostra
Imagem dos Povos, trouxe à
Ouro Preto, em Setembro e
Outubro, trabalhos de outros diretores chineses contemporâneos como Xiaogang Feng, Wang
Quan’an e Yin Li - alguns deles,
aliás também estiveram pessoalmente presentes, além de exibir trabalhos do recente cinema
pernambucano,
representado
pelos curtas-metragens de Eric
Laurence. Aliás, falando em curtas, tivemos em Julho nosso 10o
Festival Internacional de Curtas,
que, como habitual, exibiu centenas de curtas-metragens do Brasil
e do mundo, oferecendo vasto
panorama da produção contemporânea de curta duração.
Pouco? Pois bem, ainda não falamos de mídias móveis, que
é, hoje, um dos temas coqueluches das discussões audiovi-

suais: a Arte.Mov – 2ª Festival
Internacional de Arte em Mídias
Móveis trouxe, em Novembro,
um série de nomes entre realizadores e teóricos em três
dias inteiramente dedicados
ao tema. A animação também
teve eventos de relevo: o 2º
ENA - Encontro Nacional de
Animação, em Sabará, com diversos filmes, debates e oficinas,
o MUMIA- Mostra Udigrudi
Mundial de Animação, dedicado aos trabalhos independentes, ocorrido em novembro,
que trouxe ao Cine Humberto
Mauro animações de mais de
17 países e diversos estados do
Brasil, além de vários outros,
como, por exemplo, o Festival
Internacional de Animação
Erótica, que aconteceu na Escola
de Belas Artes da UFMG.
E por aí vai – ou foi. Houve
mais uma série de eventos pelas várias cidades de Minas
– como as Mostras Pedra Que
Brilha, em Itabira e a Mosca, em
Cambuquira, o Festival Primeiro
Plano, em Juiz de Fora, dedicado
aos diretores estreantes e vários
outros que acabam escapando
mesmo àqueles que, por ofício,
paixão ou ambos, acompanham
militantemente o dia a dia do
cinema em Belo Horizonte ou
Minas.

Mostra CineBH

Pois é. Se mesmo para quem vive
de e para o cinema foi bastante
complicado acompanhar toda a
gama de eventos varou esse ano
de 2007, quiçá ao público. Daí
voltamos ao comentário inicial:
como reclamar? Onde está a tal
inércia? Que falta de opção é essa?
E olha que aqui se falou apenas
dos eventos cinematográficos do
estado e sequer abordamos as
produções aqui realizadas (coisa que certamente faremos nas
próxima edições deste “Letras”).
Não se trata aqui de meramente
enaltecer nosso cenário, mas de
questionar, a partir de uma apresentação clara do que aqui vem
acontecendo, uma postura que
de tanto repetida passa a ser tida
como verdadeira quando em os
fatos nos mostram uma outra realidade: afinal, de que lado anda
a inércia?
É um prazer dividir este espaço com vocês e deixo a dica da
Revista Eletrônica Filmes Polvo
(www.filmespolvo.com.br), que
edito e que conta com mais oito
redatores. Lá vocês encontram
análises, críticas e coberturas de
vários desses eventos aqui citados. Sigamos pelo ano falando
e vivendo o cinema. Um grande
abraço e até mais!
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C de Crônica

Deus, duendes e politeísmo
Matias Proietti
Ah, Natal. A melhor época para
um ateu (que sonha em ser agnóstico) questionar a existência
de Deus e ridicularizar religião
organizada.
(Caso você tenha acabado de
montar o presépio na sala e
participe com entusiasmo de
novenas de Natal, recomendo
parar de ler por aqui mesmo.
São 16 páginas de jornal, não
é nenhum faux pas grave pular uma delas. Tente a coluna
do meu amigo Fred Guimarães, na segunda página; deve
estar divertida e, ao mesmo
tempo, instrutiva, como de
costume.)
Um dia ouvi, por acaso, uma
discussão, cujo fascinante
tema era o adesivo ACREDITO EM DUENDES. A conversa em si era ridícula; aparentemente o encontro de duas
mentes resultando de várias
gerações de primos reproduzindo. Já o tema é mais saboroso que uma menina de 17
anos – pensei em subir para
18, para evitar parecer doente, mas acabei deixando por
isso mesmo. Pelo menos não
falei 15, igual ao Nélson Rodrigues. É, isso mesmo. Nosso
patrimônio cultural, o grande
dramaturgo e cronista brasileiro do século XX, um velho
safado.

montar nosso próprio sanduíche. Não
procuramos
mais
nenhuma
Grande
Solução Para Tudo,
queremos ajustar detalhes.

Para a maior parte da
população, é muita
petulância rir de um
adesivo ACREDITO
EM DUENDES. A
maior parte da população acredita em
Deus, que é quase a
mesma coisa. O único trunfo de Deus
sobre Duendes é respaldo histórico e volume de seguidores.

Ambos são figuras
imaginárias, criadas
por seres humanos
perturbados, ou com
um senso de humor
por demasiado sutil
para o consumo geral. Ambos possuem
supostos
poderes
mágicos. Ambos são
celebrados em adesivos de para-choques. A grande diferença é que ainda
não presenciamos genocídios
em nome de Duendes, nem
inquisições, tortura ou apedrejamentos. Prova da semelhança é quando alguém me fala
que acredita em um dos dois,
sempre penso a mesma coisa:
“Esse cara é um retardado.”
Mas, se já temos Deus, por quesurgiram os Duendes? Vivemos numa era de consumismo
desenfreado e escolhas infindáveis. Tudo existe em P, M e

G, em verde relaxante, vermelho rubi ou azul celeste. Temos
opções para tudo, do tamanho
do refrigerante ao estofado
do carro à cor da geladeira.
O resultado é uma população
que, além de esquizofrênica e
freqüentemente incapacitada
de tomar a mais simples das
decisões, não sabe mais se contentar com nada que seja um
pouco menos customizado.
Afinal, não precisamos mais
de pacotes prontos, podemos

Esse admirável cidadão novo não se
contenta com um
Deus qualquer, um
ser polivalente e único. Não acreditamos
mais numa entidade
que, supostamente, é capaz de tudo
(ainda mais uma entidade que folga aos
domingos). Estamos
à beira de uma nova
era de politeísmo.
Momento de escolher um deus para
cada momento. Simplesmente abraçar
panteões do passado e esperar contentamento é inviável. A tecnologia já resolveu a maior parte
dos problemas práticos que
outrora afligiam a humanidade; não precisamos de deuses
para caça depois de supermercados e delicatessens, e qualquer navegação se beneficiaria
mais com um GPS do que um
deus. A contemporaneidade
pede deuses mais especializados, como Fuzilânio, deus das
balas perdidas, e Rotatívio, o
das vagas no centro.

Até os eternos, como Amor e
Guerra, precisam de alguns
tweaks para se adequarem
aos dias de hoje. Divorcênia, a
deusa do segundo casamento
em diante e Baladínio, o deus
para conseguir rebocar alguma bêbada da boate para o
motel são os mais óbvios, assim como Iugoslávido, deus
de pequenas guerras civis e
Samfrônio, deus de invasões
aleatórias dos EUA a países
subdesenvolvidos. Podemos
até colocar um duende no
meio, só para agradar aos fritados de ácido perambulando
por aí. Duendes podem ser os
deuses protetores das sandalinhas de couro, evitando que
as tiras se rasguem.
Uma reforma completa do antigo politeísmo cai bem, mas
nem tudo precisa ser sucateado. Vamos manter os sacrifícios, a parte realmente divertida de ter uma cacetada de
deuses egoístas e falhos competindo pela nossa idolatria.
Seja mil anos antes de Cristo
ou semana que vem, sacrificar
virgens de 17 anos de idade
num altar é válido. Difícil vai
ser rastrear as três que ainda
existem.
Matias Proietti é um dos imortais do
Café com Letras, assim como o será,
um dia, da Academia Brasileira de
Letras. Suas loucuras podem ser lidas
em seu blog, matatas.blogspot.com.

LANCE O SEU LIVRO NO CAFÉ COM LETRAS
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C de Crônica

Uai city
João Veloso Jr.

“Belo Horizonte é a capital dos
botecos, você vai ser muito feliz lá porque até o New York
Times falou bem”. Essa foi a
frase que mais escutei em São
Paulo quando anunciei para
amigos que mudaria para viver na capital mineira no começo de dezembro passado.
O artigo do jornal americano
foi lembrado até por amigos
estrangeiros que engrossaram
o coro. Mas chegando aqui, a
abordagem foi outra: “você
já morou em São Paulo e em
outro país, vai se enjoar fácil
porque não há opção e nem
coisas pra fazer”. Assim me
recepcionaram verbalmente
os mineiros.
Pode ser uma mera coincidência, ou resultado de alguns círculos específicos. Mas se por
um lado não há tantas opções
de baladas como São Paulo e
Rio, há botecos pra ir todos os
dias do ano sem repetir um e
ainda sobrarão vários. Os encontros em bares parecem favorecer mais a comunicação e
tornar as pessoas mais próximas. Política, música, economia, cerveja, cachaça, enfim, o
que não falta é assunto pra se
debater em uma mesa mineira. A falta de música alta parece tornar as pessoas mais conversáveis e inteligentes. Elas
lêem mais, passeiam por mais
temas e todas com segurança
no que dizem.
Moro há pouco mais de um
mês em Belo Horizonte.
Confesso ainda estar impactado por um primeiro impulso,
mas sem querer falar demais,
estou completamente apaixonado pela cidade, diferente da
recepção. Pode ser uma fase de
começo de namoro, quando

tudo é perfeito e os aspectos
ruins não aparecem ou não incomodam. Mas juro que não
entendo este “complexo de vira-lata”, de depreciar a cidade
em comparação a outros centros mais “badalados”. Fora o
desânimo verbal, poucos lugares do mundo recebem um
visitante tão bem quanto um
mineiro. Se em São Paulo as
grandes distâncias tornam as
pessoas mais frias e impessoais, em Minas, você é, na maioria das vezes, recepcionado na
cozinha das casas. Cachaça,
torresmo, pão de queijo, sempre muita comida. Sem poder
ir embora sem provar só mais
um “queijim”. Já são alguns
quilos a mais graças a toda esta
hospitalidade.
Poucas cidades no mundo
também sabem se verticalizar.
São cidades que cresceram,
perderam horizontes e sufocam qualquer um num mar
de concreto cinza e poluição.
A alta quantidade de prédios
de até cinco andares com
quintais no térreo e também
na cobertura presentes em
BH me lembra muito algumas
construções de Manhattan.
São propostas de moradia
diferentes dos grandes arranha-céus, mas bem mais inteligentes que os similares sem
aproveitamento da cobertura
ou de alguma área externa encontrados em São Paulo e no
Rio de Janeiro. O telhado foi
transformado em cobertura
e são áreas usadas para confraternizações, churrascos e
outros eventos. Com direito a
uma vista que poucas cidades
podem oferecer. Seja ela urbana ou rural, existe mesmo horizonte aqui! Trocadilhos com
o nome seriam muito infames
e este namoro ainda não me
dá o direito de falar os apeli-

dos já inventados. É
preciso mais convivência.
Há
algo
ruim?
Sempre, principalmente se você é jornalista. Neste caso,
dificilmente alguém
vai se deparar com
outro lugar onde os
classificados de imóveis estão cheios de
anúncios de imobiliárias e não ofertas de
produtos. “Temos
clientes
cadastrados, se você possui
imóveis para vender
ou alugar, ligue pra
gente”, está estampado em alguns dos
pequenos anúncios
de jornais como O
Tempo ou O Estado
de Minas. É muito difícil encontrar
apartamento ou casa
em Belo Horizonte
e os preços já estão
quase iguais aos
praticados em São
Paulo, uma das cidades mais caras da
América Latina. Fora
isso, quase impossível para um
forasteiro fugir do seguro fiança, pois imóveis e fiadores em
outros estados raramente são
aceitos. O jeito é seguir procurando e rezar. A fé mineira há
de ajudar.
O trânsito merece um capítulo
à parte. Por mais que o mineiro
se canse e reclame que começa a ficar impraticável, é quase
inexistente. Tente comparar
um dia chato, com Atlético e
Cruzeiro fazendo uma final no
Mineirão com qualquer dia nas
marginais de São Paulo, cruzando pra Zona Oeste no Rio
ou ainda em Paris, Nova York

ou cidades maiores e, aparentemente, invejadas pelos locais.
Um dia comparado à rotina
diária de outros centros não é
nada. É importante que esta
preocupação e rejeição ao tráfego intenso aconteçam enquanto
ainda se pode evitar o caos. Há
soluções e cidades como Lyon,
na França, já conseguiram minimizar o problema investindo
em transporte público e bolsões
de estacionamento.
E tem o “trem”. Palavra que
deveria ser nacionalizada.
Não sabe o que é? É um trem
e tá tudo bem. Todo mundo
entende e passa adiante. Não

precisa saber o nome e nem
se estressar. “Esse trem eu já
adotei, sô”.
Enfim, Belo Horizonte, Rio,
São Paulo ou Nova York. Não
há melhor e nem pior. Há o
cansaço de cada um que vive
seu dia-a-dia e acha sempre o
do outro melhor. Em termos de
qualidade de vida, BH dá de
goleada. Mas sempre devemos
tomar cuidado, porque neste jogo há prorrogação e tudo
pode virar.
João Veloso Jr., 31 anos, jornalista, trabalha com comunicação corporativa e
vive em MG desde dezembro de 2007.
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Produção e Crítica Cultural, Hoje
As perguntas
O “Produção e Crítica Cultural, Hoje” reuniu
em dezembro de 2007 observadores, comentaristas, críticos, produtores e gestores culturais em
torno de conversas e discussões para gerar um
balanço crítico da produção cultural local. Foram
2 semanas e 10 temas abrangendo diferentes aspectos da cultura. A contribuição dos participantes será futuramente registrada em livro.

Rogério Barbosa
Literatura
Doutor
em
Literatura
Comparada
pela
UFMG
Professor do CEFET-MG.
Pesquisa poesia contemporânea brasileira e portuguesa, com especial enfoque nas
poéticas experimentais e nas
poéticas digitais. Tem artigos sobre poesia publicados
em revistas especializadas do
Brasil e de Portugal. Co-editor
da ATO -Revista de Literatura,
do Jornal Literário DEZFACES
e membro do Conselho
Editorial da Scriptum Livros.
1. É difícil apontar um único
fato relevante, em especial
num país de proporções continentais e tão diverso. No entanto, vejo que é importante
ressaltar as políticas públicas
adotadas para a área de cultura. Assim, destaco, em plano nacional, os esforços do
Ministério da Cultura para o
fomento da leitura, através
das ações do Plano Nacional
do Livro e da Leitura, através
do qual o Governo Federal
vem criando pontos de cultura e implantação de bibliotecas
em vários municípios brasileiros. Isso é importante por dois
fatores: o primeiro é o resgate
da diversidade cultural brasileira, porque o ponto de cultura favorece a integração das
comunicades. O segundo é
porque, embora estejamos na
era da internet e da saturação

Os palestrantes e moderadores também deram
ao Letras pequenas entrevistas. Perguntamos a
eles sua opinião sobre o fato mais relevante para
a cultura no Brasil no ano que passou, entraves
à produção cutural local e profissionais da cultura que merecem uma rodada de aplausos. Saiba
a seguir o que pensam algumas das pessoas que
fazem a cultura acontecer.

da informação, o livro ainda
quase não chega aos municípios mais distantes das capitais. E acho que, no meio de
tudo isso, é o livro que pode
ajudar a formar cidadãos mais
críticos.
Em Minas, destaco o revigoramento do Suplemento
Literário por parte do atual Governo e o trabalho que
vem sido desenvolvido por
seus últimos diretores, o poeta Fabrício Marques e a atual
diretora Camila Diniz. Junto
com o Suplemento Literário, as
leituras públicas realizadas no
Palácio das Artes, com o apoio
do Suplemento e da Fundação
Clóvis Salgado, através das
Terças Poéticas, organizadas
pelo poeta Wilmar Silva. As
Terças potencializam o espaço
público da poesia e têm conseguido agremiar um bom número de espectadores, atraindo novos poetas e o simples
passante, que vê na poesia
uma agradável alternativa ao
horário do “rush”.
2. Eu não diria que há um entrave para a produção cultural
em si, considerando que devemos entender essa expressão abrange todas as áreas
de arte e cultura. Para muitas
dessas áreas, os os maiores
entraves acontecem é na distribuição dos “produtos” da
criação artística. Assim, hoje
é muito mais fácil editar um
livro, gravar um CD do que
entrar no circuito cultural ou
comercial de uma cidade. Há

também dificuldade de acesso
a bens culturais por parte do
grande público de trabalhadores. Neste sentido, também
é importante a existência de
políticas públicas que apóiem
a produção/criação mas também que propiciem meios de
acesso desse público de trabalhadores. Acho que, assim
como em outros setores da sociedade, a grande dificuldade
é ainda econômica. No caso
da literatura, há muito mais
escritores, poetas, críticos literários, dramaturgos etc do que
leitores com reais possibilidades de adquirir os seus livros.
O livro no Brasil é muito caro.
3. Eu aplaudiria Antônio
Cândido, porque ele é um
exemplo raro de intelectual
brasileiro, cuja produção ensaística inovou os estudos no
campo da literatura, sem cair
nos modismos e apresentando uma reflexão capaz de interpretar profundamente o
Brasil. Por outro lado, Antônio
Cândido teve sempre uma
participação política coerente
e em prol da democracia no
Brasil.

1. Na sua opinião qual foi o fato mais relevante para a
cultura no Brasil em 2007?
2. Qual entrave à produção cutural local lhe parece
mais importante?
3. Para qual profissional da cultura você pediria uma
rodada de aplausos? Por quê?

Thiago Pereira • Festivais
Jornalista e produtor cultural faz parte da equipe do Alto Falante
e do festival Garimpo.
1. O estabelecimento da ABRAFIN (Associação Brasileira De
Festivais Independentes) como um orgão referência para o desenvolvimento da cultura nacional através de festivais, palestras, etc.
2. A depêndencia extrema das leis de incentivo e a falta de financiamentos indenpendente dos favorecimentos fiscais.
3. Duas pessoas em Belo Horizonte: Bart da loja/selo/festival 53HC
por realizar todo ano eventos que propiciam cultura e informação
para um nicho mais específico ( punk rock, hadcore e afins) com
qualidade e raça, e César Gilcevi, que sacou que não basta ser
baterista de uma das melhores bandas da cidade (Carolina Diz) e
criou a Quarta Sônica, no Teatro Marília, projeto que possibilita as
bandas da cidade mostrarem seus trabalhos com uma boa condição e ofere ao público conexão direta e gratuita para saber o que
está acontecendo na cena de BH.

Rodrigo James • Música
É formado em Publicidade e Propaganda pela UFMG e pós-graduado em Novas Tecnologias e Hipermídia pelo UNI-BH. Já atuou
como produtor, diretor e editor de video em diversas produtoras
de Minas Gerais e como assessor de imprensa em eventos relacionados à cultura. Atualmente, é parte da equipe do Alto-falante
(site, programa de tv, rádio, jornal) e da Aorta Entretenimento,
onde coordena o núcleo de webrádio (180º Webradio, Multimusic
Webradio, Rádio Aorta). É também um dos criadores e produtores
do Festival Garimpo de música independente, cuja primeira edição aconteceu em 2007; editor de música do informativo Letras.
1. Por incrível que isso possa parecer, um fato negativo: a descoberta de corrupção no Ministério da Cultura.
2. O mineiro e tudo que ele representa: mentalidade provinciana,
valorização do que vem de fora, etc.
3. Para todos os que conseguiram realizar algo em 2007, apesar
das inúmeras dificuldades.

Belo Horizonte, janeiro de 2008

Ana Elisa Ribeiro
Literatura
Ana Elisa Ribeiro é professora
de redação nas engenharias do
CEFET MG. Desenvolve tese
de doutorado em Lingüística
na UFMG, tratando de assuntos como a leitura em novos
ambientes. Foi profissional do
mercado editorial mineiro e
coordena cursos de pós-graduação em revisão de textos e projetos editoriais. É poeta, cronista
do Digestivo Cultural e editora
de literatura do jornal Letras.
1. Difícil saber algo assim num
país do tamanho do nosso.
Importante para quem? Para
que cultura? De onde? Somos
vários, inclusive na literatura.
Aqui em BH, por exemplo,
achei a seqüência do Ofício da
Palavra muito importante. Um
evento que cresceu, gratuito,
num lugar como o Museu de
Artes e Ofícios. A notícia de que
o Salão do Livro, anual como
ele era, dará lugar à Bienal de
Minas também é importante.
Não sei ainda se é melhor ou
pior, provavelmente não fará
diferença para os novos escritores. Não arrisco dizer um nome
de livro e nem um nome de
autor. Acho que vários foram
legais e importantes. O lançamento do Prêmio de Literatura

de Minas Gerais, pelo governo
do estado, também foi bom,
mas ainda há muito por fazer.
Sempre há.
2. São muitos entraves. Acho
que o que mais pega é a falta
de importância dos eventos
literários em relação a outros.
Há festivais de tudo, com mídia e divulgação. Na literatura,
vemos eventos feitos na marra,
sem muito apoio, com notas de
jornal. A produção é vasta, mas
não sei se é boa. Seria preciso
dar mais força a ela. Os preços
de tudo, do livro, do papel, da
gráfica, do design, todos são
proibitivos.
3. Aplausos para aqueles que
fizeram a cultura, em especial a
literatura, acontecer. Aplausos
para quem lançou livro no
meio deste chumbo grosso, por
exemplo, Bruno Brum, Kiko
Ferreira, Luís Giffoni. Aplausos
para quem promoveu encontros, por exemplo, José
Eduardo Gonçalves. Aplausos
para quem manteve a literatura viva nos jornais: Carlos
Herculano Lopes e Alécio
Cunha. Eu aplaudiria a Rede
Minas por conta do programa
Livro Aberto, mas a atração foi
tirada do ar. No lugar dela, colocaram o Imagem da Palavra,
que tem me parecido bacana.
2008 pagará para ver.

Kiko Ferreira • Música
1. O mais importante foi a ampliação da convergência de mídias, que vai mudar as formas em
que a cultura será veiculada pela frente. aí entram fatos como a entrada no ar da TV digital, o
disco do Radiohead sendo lançado pela internet,
a nova geração de celulares que chegou ao Brasil,
o livro “A Cauda Longa”, do Chris Anderson e
diversos outros sintomas que apontam para o começo de um novo tempo.
2. Falta de investimento de empresários em projetos novos e ousados.
3. Eleonora Santa Rosa.Por quê? Por ter tornado
a gestão da Secretaria de Cultura de Minas profissional e dinâmica.

Rafael Ciccarini
Cinema
Formado em História pelo
UFMG e mestre em Cinema na
Escola de Belas Artes. Professor
de História do Cinema, Cinema
Brasileiro e Crítica Cinetográfica
na Escola Livre de Cinema e de
História do Cinema e Vídeo
Brasilieiros no Curso “Produção
e Crítica Cultural”, no IEC, pósgraduação da PUC. É editor
da revista eletrônica Filmes
Polvo, que se dedica à crítica e
à pesquisa cinemtográficas e
um dos curadores de Vídeos
da 11a Mostra de Cinema de
Tiradentes, que se realizará em
Janeiro de 2008. É editor de cinema do jornal Letras.
1. Em termos de perdas, a que
considero mais significativa foi
a de Paulo Autran, mas 2007 foi
sem dúvidas o ano marcado
por Tropa de Elite, um fenônemo cinematográfico-sociológico de dimensões colossais e
implicações várias
para o próprio cinema e para mui-

to além dele.
2. Não vejo grandes entraves - a
produção me parece viver uma
boa fase: apenas uma uma certa acomodação dos produtores
culturais em relação às Leis
de Incentivo à Cultura que,
combinada à uma certa passividade do público acaba, por
vezes, gerando uma situação
algo esquisofrênica: como não
é absolutamente vital a grande
presença do público (no filme,
no show, na peça) em razão do
produto já estar pago de saída
(em função da Lei), muitas vezes não se estabelece uma relação efetiva com o público que,
do seu lado, muitas vezes não
tem sequer conhecimento do
que anda sendo produzido ou
se tem, não se sente - por vários motivos, dentre eles, como

dito, a passividade - estimulado a participar de maneira mais
efetiva dessa produção cultural, inclusive se queixando de
uma hipotética falta de opções
para essa vivência. Portanto, o
entrave talvez esteja nessa mediação - ou na ausência dela.
3. São vários: para ficarmos
no cinema, os organizadores
do forum.doc.bh, das Mostras
de Cinema de Tiradentes,
Ouro Preto e Belo Horizonte e
também os que estão à frente
do Indie.  Cada um a seu modo,
são eventos fundamentais ao
cenário não só local como nacional, tanto no que diz respeito aos filmes oferecidos ao
público quanto - e fundamentalmente - à possibilidade de
crescimento a partir das reflexões que proporcionam.
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Maria Helena Cunha
Gestão Cultural
Gestora cultural e consultora, Mestre em Educação
na FAE/UFMG, especialista
em Planejamento e Gestão
Cultural pelo Instituto de
Educação Continuada -PUC/
MG, licenciada em História
pela UFMG. Diretora da
DUO Informação e Cultura,
desde 1999, sediada em Belo
Horizonte. Sóciafundadora da
Escola Livre COMUNA S.A
(1991). Foi Superintendente
de Programação da Fundação
Clóvis Salgado/Palácio das
Artes (2001/2002). Coordenou o
Curso Gestão Cultural (268h/a)
da Fundação Clóvis Salgado/
Palácio das Artes CEFAR (de
2000 a 2004). Foi avaliadora das
iniciativas culturais inscritas
na primeira edição do Prêmio
Cultura Viva – MinC. Tem
ministrado palestras no Brasil
e exterior sobre gestão cultural e formação profissional.
Atualmente é coordenadora
acadêmica do curso de pósgraduação em Gestão Cultural do
Centro Universitário UNA, em
parceria com a Fundação Clóvis
Salgado/Palácio das Artes.
1. O lançamento do Programa
Mais Cultura pelo Ministério da

Cultura que integra a Agenda
Social do Governo Federal.
Trata-se de um programa que
engloba várias ações que determinam a existência, de fato, de
uma política pública nacional
de cultura, articulada com outros Ministérios, instâncias estaduais e municipais, sociedade civil e instituições diversas.
2. Poderíamos destacar alguns
pontos: a pouca formação de
alguns gestores ou produtores culturais o que dificulta na
profissionalização do nosso
campo de trabalho e, consequentemente, reflete na qualidade final de determinadas
produções. E, ao mesmo tempo, há uma oferta ainda muito
tímida de cursos específicos
para o setor.
Não poderia deixar de destacar
outro ponto relativo à comunicação, pois temos dificuldades
em veicular nossas produções
em mídia nacional. Ficamos
muito restritos à divulgação
local. No entanto, os meios eletrônicos vieram para mudar
um pouco este quadro.
3. Dona Valdete, de Meninas
de Sinhá, que com sua história
de vida me ajudou a compreender o real significado da relação entre cultura e desenvolvimento social.

Marcelo Santos
Gestão Cultural
1. Creio que o mais importante
foi a adoção, pelo Ministério
da Cultura, de uma postura
política em relação à cultura.
Isto se traduziu na realização
do TEIA que, a meu ver, exerceu o papel simbólico de um
marco no processo de mobilização cultural.
A política pública de cultura
é necessária ao nivelamento
do acesso aos bens culturais e,
também, ao financiamento da
produção. Neste sentido, considero que o Ministério cumpre importante papel histórico
ao estimular e fomentar o resgate das identidades, da diversidade e da acessibilidade.
Espero que o processo histórico
da cultura, no Brasil, se consolide de forma a que tenhamos
maior equidade na distribuição
de recursos e maior qualidade
dos “produtos” culturais.
2. A produção local, em Minas
Gerais, ressente, a exemplo do
que acontece em quase todo o
Brasil, de profissionalização.

Minha percepção é de que a
formação (entendida como
processo sócio-educativo) é a
maior demanda para o desenvolvimento cultural brasileiro.
Existem grandes lacunas na
qualificação e capacitação de
artistas; grande carência de
formação regular continuada
para a juventude; incipiente
formação de gestores e técnicos; e, poucas políticas e/ou
estratégias de formação de públicos e platéias.
3. Para os gestores que se empenham no debate franco e
democrático orientado para a
construção de suportes teóricos, conceituais e práticos da
cultura; que inauguram uma
nova perspectiva profissional;
e que, após muitos anos de engajamento, passaram a ser referenciais das melhores práticas
da gestão cultural. Se tivesse
que indicar um nome, seria da
Maria Helena Cunha, incansável lutadora pela profissionalização, gestora cultural de
sucesso à frente da DUO, professora e, principalmente, uma
mulher brasileira que luta todo
dia para que o mundo seja um
pouco melhor..

Natália D’Ornellas
Moda
1. Pelo víés da moda, a comenda recebida pelo Ronaldo
Fraga através do Ministerio da
Cultura. Descobriu-se, enfim,
que moda também é cultura.
2, Não tenho como analisar outros setores, portanto, fico na
moda, onde percebo um mix
de baixa-estima, colonialismo,
desunião da classe e falta de
atores que tomem frente nos
projetos.
3. Considerando-se a moda
como cultura, peço uma salva
de palmas para Luiz Claudio
Silva.

Juliana Pontes
Design
1. As comemorações do centenário de Oscar Niemeyer como
uma retomada de valores como
a simplicidade, a monumentalidade e o desafio à natureza
dos suportes tradicionais.

Carlos Alberto Maciel • Arquitetura
Arquiteto e urbanista e mestre pela EA-UFMG. Professor do
Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix e sócio do escritório Arquitetos Associados. Editor de Arquitetura do Letras.
1. No âmbito da arquitetura, a construção da Fundação Iberê
Camargo, em Porto Alegre, projeto do arquiteto português Alvaro
Siza, com inauguração prevista para maio de 2008. Confere fôlego
novo para a cultura e arquitetura brasileiras.
2. A cultura do diploma, e não da proficiência.
3. Oscar Niemeyer. Aos 100 anos, continua ativo. Mais do que
um arquiteto, é um dos grandes nomes da cultura mundial. Sua
obra deu reconhecimento internacional à arquitetura brasileira,
superando a imagem estereotipada do país do samba, carnaval
e futebol.

2. Dificuldade para conquistar
patrocínios para projetos culturais inovadores e fora dos grupos artísticos já estabelecidos.
Outro ponto é o setor editorial
que ainda é muito tímido e não
se arrisca em projetos de arte,
design e cultura pela necessidade de investimentos mais
pesados.
3. Para os muitos grafiteiros,
anônimos ou não, dos grandes centros urbanos que estão
transformando a cidade em
uma galeria a céu aberto, rompendo preconceitos e limites
de mercado.

Belo Horizonte, janeiro de 2008

Cláudio Santos
Cinema, Vídeo e Animação
Leo Vidigal
Cinema, vídeo e animação
Professor de cinema e audiovisual na Escola de Belas Artes da
UFMG, onde leciona disciplinas práticas e outras relacionadas
ao estudo do mercado de cinema. É mestre e doutorando em
Comunicação Social, também pela UFMG.
1. Não porque seja algo relacionado com a área audiovisual, mas
pela importância que tem para o futuro da produção cultural
como um todo, acredito que o lançamento da TV digital tenha
sido o fato isolável mais relevante de 2007 no âmbito nacional. O
potencial demonstrado por essa tecnologia em sua fase de pesquisa, para a ampliação da oferta de conteúdo e como ferramenta para a inclusão de uma parcela significativa da população nos
circuitos comunicacionais e midiáticos, é uma das chaves para
a promoção de uma mudança real no status quo elitizado e dependente dos subsídios governamentais, presente na produção
cultural do Brasil. De qualquer forma, apenas pressionando pela
realização desse potencial é que os produtores culturais e a população em geral poderão torná-lo concreto, pois, se depender
das emissoras de televisão, teremos apenas uma versão tecnicamente melhorada do que já existe, isto é, uma produção fechada e
presa a fórmulas, com o intuito de capturar e vender parcelas do
público (representadas pelos números do Ibope) para os anunciantes. A possibilidade de exibição e de interação com uma produção cultural multifacetada e represada, como é a maior parte
da cultura produzida no Brasil, é apenas isso, uma possibilidade
que terá que ser conquistada, o que pode ter se iniciado também
com o início da implantação da TV pública. Em termos de ações
estruturantes, que não podem ser isoladas como fatos únicos, é
possível citar outras iniciativas do atual governo na área cultural, principalmente a implantação e consolidação dos Pontos de
Cultura em todo o país, um processo que já está começando a
gerar frutos importantes, como foi demonstrado na reunião da
Teia em Belo Horizonte.
2. Questões socioeconômicas mais gerais, como a extrema desigualdade social e deficiências do país em termos educacionais e
de provimento de acesso aos equipamentos culturais podem ser
citadas como um “sistema de entraves” que condiciona os outros.
O fato de haver um processo contínuo de melhoria em alguns
desses indicadores, nos últimos anos, me deixa otimista, com a
ressalva de que não pode haver acomodação de nenhum dos setores envolvidos, o que é sempre um entrave a mais para a materialização dessas melhorias macro na produção micro. O despreparo da mídia de massa para a captação das mudanças na cultura
e a preocupação de parte desta mídia em dirigir esse processo e
em pode ser considerado como outro entrave.
3. Muitos profissionais poderiam ser citados, mas para nos concentrarmos na área audiovisual, na produção local e em apenas uma
pessoa, pediria uma rodada de aplausos para Cao Guimarães. É
um artista, que, juntamente com uma equipe de trabalho formada
em Minas, mas voltada para uma expressão transcultural, está realizando um obra de transformação poética do real, despertando
a sensibilidade do público sem manipular suas emoções de forma
estéril, o que vem sendo cada vez mais reconhecido nos circuitos
mundiais de apreciação cinematográfica.

Bacharel em Comunicação
Social com Habilitação em
Publicidade e Propaganda
pela PUC/MG. Realizador de
trabalhos em vídeo, CD Rom e
internet, que já foram exibidos
e premiados no Brasil e no exterior. É um dos diretores da
Voltz Design, onde desenvolve projetos para a mídia impressa e eletrônica. Premiado
em 2002 como designer do
ano pelo Clube de criação de
Minas Gerais. Um dos fundadores do Projeto feitomãos/
F.A.Q. O projeto tem por objetivo estimular a produção,
pesquisa e experimentação
das linguagens audiovisuais
de forma coletiva e a manipulacão de imagens ao vivo em
performances apresentadas
no Brasil, França e Holanda.
Integrante do coletivo de intervenção urbana C.O.B.A.I.A
(São Paulo). Diretor de projetos Multimídia para o
Museu de Artes e Ofícios
(Belo Horizonte), Trem da
Vale (Ouro Preto e Mariana) e
Museu da Inconfidência (Ouro
Preto). Diretor de criação da
ONvision, Departamento da
ON voltado para a pesquisa,
criação e desenvolvimento de
projetos especiais. Com foco
na busca de inovações tecnológicas e na vanguarda da
indústria audiovisual, oferece
soluções de concepção, projeto e instalação de A/V.
1. Inauguração do Inhotim Centro deArte Contemporânea,
que além de colocar Minas no
circuito internacional de arte
trouxe para o público em geral
informação de ponta.
2. A produção cultural local é
extremamente fértil. Na área
do audiovisual contamos com
vários produtores, além artifícios de fomento e incentivo
que alavancaram vários projetos nestes últimos 2 anos. Mas
ainda sinto falta de uma maior
divulgação a nível nacional e
internacional do que é feito
por aqui.

3. No Brasil: Para Danilo
Miranda (diretor do SESC São
Paulo), pela gestão e vigor das
ações realizadas em vários
segmentos da cultura. Em
Minas: Para Eleonora Santa
Rosa (Secretária de Estado da
Cultura de MG), pela política de interiorização da
cultura no Estado.
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See you later, alligator
Gabriela Mudado
Quando pequena, meu avô
costumava me chamar de jacaré. O apelido teve origem na
época em que eu tinha o hábito de deitar no berço enrolada
no lençol, de modo que só os
meus olhos ficassem para fora,
olhando atenta tudo ao meu
redor. Eu gosto de pensar que
este foi o motivo pelo qual
a história que eu vou contar
aconteceu.
Meu avô foi mecânico de aviões da Força Aérea Brasileira.
Ser militar na época da ditadura não deve ter sido um trabalho fácil, especialmente para o
filho de um italiano com ideais
anárquicos e uma espanhola
que vinha de uma família de
artistas. De qualquer forma,
eu acho que o meu avô, sempre bem humorado, tentava ao
máximo se divertir, apesar das
circunstâncias.
O trabalho dele consistia em
sair consertando as aeronaves
que, por algum motivo, haviam estragado antes de voltar
para casa, seja em solo brasileiro ou fora dele. Ia para todos
estes cantos obscuros do nosso
continente atrás de aviões defeituosos e o que havia restado
deles, em caso de acidentes.

Não era raro, portanto, que algumas vezes a sua profissão o
levasse para a floresta amazônica, ou a tantas outras matas
que existem por aqui.

Além disso, meu avô era um
amante apaixonado da natureza. Mesmo que algumas vezes
a sua piromania traísse o seu
amor (e o fizesse sair colocando
fogo com o seu Zippo antigo),
ele era um verdadeiro admirador das coisas da terra. Na casa
dele sempre foram criados vários tipos de animais, desde galinhas e codornas até lagartos
estranhos. Sem contar, é claro,
com os vários cachorros, gatos
e papagaios que eram muito
bem-vindos ali.

lá dentro nunca, a não ser que
tivessem sido previamente convidadas e, por isso, quando ele
me pegou pela mão e me levou
até lá, eu sabia que deveria ser
por algum motivo muito importante. E era. Entramos na sala
que ele chamava de oficina e ele
me mostrou uma gaiola grande
de passarinho. Dentro dela não
havia nenhum pássaro, mas sim
um réptil. Um filhote de jacaré
do papo amarelo. Ele era um
pouco maior que uma lagartixa e menor que um calango de
jardim e eu não entendia muito
bem porque aquilo era incomum mas sabia, pelo jeito que
meu avô olhava para ele, que
deveria manter segredo.

Quando eu tinha cinco anos,
ele partiu para uma viagem ao
Pantanal e, na volta, trouxe um
animal de estimação um tanto
quanto extraordinário. Eu me
lembro que, uns dias depois de
chegar, ele me convidou para
ir no escritório dele. O escritório ficava num tipo de segunda
casa atrás da casa principal,
depois do jardim. Era onde ele
ia para ficar sozinho, ouvindo
seus discos de música clássica
e fumando seus cigarros feitos
a mão com fumo de rolo.

O jacaré não durou mais que
uma semana. A minha avó,
sempre muito tolerante com os
hábitos do marido, logo descobriu o indesejado visitante
em sua casa e viu-se obrigada
a expulsar aquele animal ameaçado de extinção, declarando
solenemente o velho e conhecido “ou eu ou ele”. Mesmo
assim, fizemos uma pequena
cerimônia de despedida, com
os primos todos sem entender
porque aquele bicho que parecia uma miniatura viva da
Cuca teria que ir embora.

As crianças não podiam entrar

Alguns anos se passaram até

o jacaré ser encontrado no
parque da Lagoa do Nado,
na Pampulha. Foi transferido
para o zoológico, onde íamos
visitá-lo de vez em quando, e
gerou uma grande discussão
entre os biólogos que tentavam
desesperadamente entender
como um bicho raro daqueles
foi parar em um parque fechado. Meu avô, na frente da televisão, dava gargalhavas a cada
vez que via os especialistas
apresentando suas hipóteses.
O tempo passou, eu cresci, meu
avô morreu e o jacaré viveu feliz e enjaulado para sempre. A
história foi esquecida, até que,
alguns meses atrás, sentada
em uma mesa de bar, uma menina, que eu tinha acabado de
conhecer, disse:
Vocês se lembram de que, há
uns anos, um cachorro foi atacado no parque da Lagoa do
Nado por um jacaré do papo
amarelo?

Rua Antônio de Albuquerque,
781 - Savassi - BH - MG
Tel.: (31) 3225 9973

Programação
de Janeiro
Lançamento do “Letras”
Sexta, 18.01, 20:00
Jazz com Todas as Letras
• Richard Mercier
Domingo, 06.01
• Juarez Moreira
Domingo, 13.01
• Jazz a Zero
Domingo, 20.01
• Jimmy’s Band
Domingo, 27.01
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DJs no Café
03.01 DJ Maurinho
04.01 DJ Fausto
05.01 DJ Muchelas
08.01 DJ Seu Muniz
19.01 DJ Yuga
11.01 DJ Gustavo
12.01 DJ Pemba
15.01 DJ Vinny
17.01 DJ Leo Boi
18.01 DJ Rebequinha
19.01 DJ Bitt
22.01 DJ Kuru
24.01 “Bjorlish Day”
25.01 DJ Penélope
26.01 DJ Frank Furt
29.01 DJ Corisco
31.01 DJ Gui Dub

Todo mundo lembrava.
Então, o cachorro era meu.
Sorrindo e tentando imaginar
o que meu avô teria pensado
daquilo, respondi para ela:
E o jacaré era meu.

Saiba onde encontrar seu exemplar gratuito do Letras!
Acústica CD
Tel.: (31) 3281 6720

Celma Albuquerque Gal. de Arte
Tel.: (31) 3227 6494

Fundação Municipal de Cultura
Tel.: (31) 3277 4620

Rádio Inconfidência
Tel.: (31) 3298 3400

Aliança Francesa
Tel.: (31) 3291 5187

Central do Estudante
Tel.: (31) 3282 1868

Grampo
Tel.: (31) 2127 2974

Rede Minas
Tel.: (31) 3289 9000

Arquivo Público Mineiro (APM)
Tel.: (31) 3269 1167

Centro de Cultura Belo Horizonte
Tel.: (31) 3277 4607

Guitar Shop
Tel.: (31) 3261 4595

Royal Savassi Apart Hotel
Tel.: (31) 3247 6999

Art Vídeo
Tel.: (31) 3221 4778

Cultura Alemã
Tel.: (31) 3223 5127

Hard Core Body Piercing e Tatuagem
Tel.: (31) 3282 4411/ 3264 5757

Teatro Francisco Nunes
Tel.: (31) 3277 6325

Biblioteca Públ. Est. Luiz de Bessa
Tel.: (31) 3269 1166

DiscoMania
Tel.: (31) 3227 6696

Museu de Arte da Pampulha
Tel.: (31) 3277 7946

Teatro Marília
Tel.: (31) 3277 6319

Café com Letras
Tel.: (31) 3225 9973

EH! Vídeo
Tel.: (31)3426 4817

Museu Histórico Abílio Barreto
Tel.: (31) 3277 8573

Universidade Fumec
Tel.: (31) 3228 3000

Casa do Baile
Tel.: (31) 3277 7443

Espaço Vivo
Tel.: (31) 3261 8171

Museu Mineiro
Tel.: (31) 3269 1168

Usina
Tel.: (31) 3261 3368

Cavallieri Oficina de Música
Tel.: (31) 3221 7836

Fundação Clóvis Salgado
Tel.: (31) 3237 7399

Natural
Tel.: (31) 3264 1392

Vitrola Café
Tel.: (31) 3227 2138

