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PRÓXIMOS PELA DISTÂNCIA

Postado em 09 de dezembro de 2013

Carolina Nogueira, Daniel Cariello, Gabriela Goulart Mora e Yury Hermuche lançam em 11 de dezembro, no Cine Brasília, livros

que falam sobre a experiência de deixar a cidade. Amigos de longa data, os jovens resolveram criar o selo Longe, referência ao

que causa estranhamento – pontos afastados do que conhecemos e do conforto de nossa terra natal. As obras trazem histórias

reais e fictícias. A ideia é refletir sobre como a mudança de horizontes também é mudança íntima e pessoal.

O brasiliense Daniel Cariello mudou-se para Paris em 2007, onde foi editor-chefe da revista bilíngue Brazuca, sobre cultura. Na

capital francesa, criou um blog de crônicas sobre sua adaptação. “Meu objetivo era mostrar Paris na visão de um brasileiro. O

clima, o idioma, as dificuldades.” Durante o tempo que passou fora (até 2012), Cariello escreveu diversos textos em seu blog.

Quando voltou para Brasília, foi influenciado pelo amigo Yury Hermuche (autor de Anti-Heróis & Aspirinas) a lançar um livro com a

temática, a curiosidade do olhar estrangeiro.

Chéri à Paris – Um Brasileiro na Terra do Fromage é uma coletânea das melhores crônicas que publicou. “Eu mudei um pouco

alguns textos e os dividi em quatro capítulos, que dão o tom narrativo”, conta o jornalista. O primeiro capítulo é a chegada, a

descoberta de estar em um lugar diferente. “É aquele momento de se surpreender. Um dos textos fala de quando descobri que

não tem pão francês na França”, destaca. A segunda parte traz a fase de adaptação: ao idioma, ao clima, às pessoas, à cidade.

No terceiro capítulo, há o domínio do ambiente, o sentimento de pertencer. No último, o autor fala da paixão pela cidade. A

descoberta de uma Paris absolutamente encantadora.

Além dos lançamentos literários, haverá mostra de filmes de diretores da cidade. Os autores convidaram cineastas a exibirem

curtas-metragens que têm relação com os temas da noite: Dia de Folga (2006), de André Carvalheira; Dias de Greve (2009), de

Adirley Queirós; Oficina Perdiz (2006), de Marcelo Díaz; O Cego Estrangeiro (2000), de Marcius Barbieri; O Lobisomem e o Coronel

(2002), de Elvis K. Figueiredo e Ítalo Cajueiro. Todas as produções falam de mudança e estranhamento. “O evento é todo

pensado de acordo com a temática do selo”, diz Cariello.

Sinopses

Depois das Monções (Gabriela Goulart Mora)

Quem já pensou em viajar à Índia sabe que deve evitar o período das monções, suas tempestades e deslizamentos de terra.

Quem já passou uma temporada por lá sabe que evitar o fenômeno climático não garante que todas as certezas não sejam

abaladas. Este é o relato de uma brasileira que, ao longo de nove meses de trabalho na Índia, teve que reaprender a fazer tudo o

que já estava automatizado: comer, conversar, se vestir, se mover. Sua condição de estrangeira transforma seu olhar sobre o lado

de lá e sobre si mesma, embaralhando o lugar do outro neste mundo.

Anti-Heróis & Aspirinas (Yury Hermuche)

Um triângulo amoroso é o pano de fundo para um retrato nada otimista sobre o mundo contemporâneo. Yury Hermuche aponta

as rachaduras na religião, na política, na publicidade e no cinema para encontrar o mecanismo que faz da realidade uma prisão.

Cultura
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Compartilhe isso:

Gabriela Moll
Estudante de jornalismo, estudante de teoria, crítica e história da arte, brasiliense e estagiária da meiaum.

Escreveu 20 artigo(s)

A Rua de Todo Mundo (Carolina Nogueira)

Este livro infantil foi criado com a ajuda de amigos que moram em diversos países. De e-mails trocados madrugadas adentro,

vindos de diferentes fusos horários, veio a inspiração para os personagens de diversas nacionalidades, que celebram as

diferenças e principalmente as semelhanças entre as crianças do mundo.

Chéri à Paris – Um Brasileiro na Terra do Fromage (Daniel Cariello)

Chéri é um brasileiro que acabou de chegar a Paris. O choque cultural é grande. Ele não fala bem a língua, não conhece os

códigos locais, não está acostumado a apartamentos minúsculos e não faz a menor ideia do que é um inverno de verdade. Mas

está adorando a descoberta de um país com uma história bem diferente do seu, uma culinária refinada, um grande amor pela

cultura e alguns hábitos muito curiosos aos olhos de um estrangeiro. Organizadas em capítulos, as crônicas retratam as

descobertas desse novo mundo.

Longe

11 de dezembro

Às 19 h

Cine Brasília, EQS 106/107 – Asa Sul

Entrada gratuita 

Foto em destaque: Manhã de inverno da varanda do apartamento em Paris. Crédito: Daniel Cariello
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