
ESCRITOR DE PAREDE
Se uma parede pode ser pintada, ela 
pode ser escrita. 

    O Rio de Janeiro é uma cidade amigável à leitura?
A exposição ESCRITOR DE PAREDE tem como motivação adicionar a literatura como intercessor num espaço cultural onde já !guram 

ações ligadas à música, ao teatro, artes plásticas e ao cinema. A iniciativa surgiu após fazermos o experimento de, numa tarde no Centro do 

Rio de Janeiro, buscarmos um lugar público que possibilitasse a simples atividade da leitura. Os requisitos? Apenas um relativo conforto 

para nos sentar e um nível não-altíssimo de ruído. Depois de alguns problemas com guardiões de jardins, seguranças de bancos e párocos 

de igrejas, nos demos conta de que esse tipo de lugar quase não existe: é preciso ser construído. 

Assim, resolvemos transformar o espaço do foyer do Teatro Glauce Rocha numa pequena ilha de leitura. Como? Trazendo pequenas cápsu-

las de texto diretamente de livros, blogs e cadernos para a tão pálida e virginal parede. Os curtos contos e poemas são de rápida degustação, 

leitura imediata, porém pedem uma aproximação íntima: os efeitos podem durar. A pessoa que por ali passar, na hora do almoço, na saída 

do trabalho ou antes da noitada, pode encontrar a força de uma parte da geração de jovens autores do Rio de Janeiro, que vêm ganhando 

repercussão dentro da muitas vezes escondida cena literária carioca. 

Nas paredes do Glauce Rocha teremos: Diana de Hollanda, Domingos Guimaraens, Alice Sant’Anna, Ramon Mello, Ismar Tirelli Neto, 

Leonardo Villa-Forte, Rafael Sperling e Sabrina Nóbrega. O que eles têm em comum? A inquietude, que os leva a transbordar as páginas do 

livro e trafegar por bandas musicais, espetáculos de teatro, exposições, coletivos performáticos, revistas, blogs, zines e sites bastante inven-

tivos na internet. Mas as semelhanças param por aí. A diversidade das áreas habitadas contribui para a singularidade do trabalho poético/

literário de cada um. Com o mosaico apresentado na exposição, pode-se enxergar até mesmo relações de proximidade e distanciamento 

entre os textos. Já na arte visual, para cerejar o bolo, os escritos levam o carinho selvagem da artista plástica Maria Beatriz Machado, inves-

tigadora da relação entre texto e imagem, e do Coletivo Grá!co, criadores de instigantes intervenções urbanas espalhadas pela cidade.

A partir de todos esses intercessores juntos, ESCRITOR DE PAREDE tenta abrir uma brecha nas horas desprevinidas, uma brecha para 

um encontro, uma surpresa, e uma descoberta: que você encontre o que não estava esperando.

Textos são como quadros, podem estar pelas paredes. Pinturas, onde as cores são as palavras. E estão aí, é só passar por eles.
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