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Subject: [Fwd: Sociedade dos Poetas Vivos : detalhes para o primeiro encontro amanhã!]
From: Marcelo Johann <johann@inf.ufrgs.br>
Date: Fri, 27 Feb 2009 15:29:46 -0300
To: Marcelo Johann <johann@inf.ufrgs.br>

Subject: Sociedade dos Poetas Vivos : detalhes para o primeiro encontro amanhã!
Date: Fri, 06 Feb 2009 21:21:30 -0200

From: Marcelo Johann <johann@inf.ufrgs.br>
Reply-To: johann@inf.ufrgs.br

Organization:UFRGS

Estimados participantes:

    Rose,
    Alex Panato,
    Glauco Santos,
    Marcus e Cândice Kindel,
    Fernanda Quartieri,
    Lucas Brusamarelo e Digeorgia Natalie
    Fernando Trebien,
    Ana Makki e Cássio Schonarth;

E colaboradoras externas:

    Greta Benitez,
    Letícia Roland:

Vocês receberam esse convite pois são amigos que se interessam por arte, 
música, um pouco de filosofia, e outras coisas incomuns, e queremos 
formar um grupo que se reuna com alguma regularidade sobre esses temas. 
Sei desde já que alguns devem estar fora de Porto Alegre nesta época ou 
estarão em outros encontros. Mas precisamos começar agora, mesmo que 
modestamente, para podermos cultivar o hábito de forma que cresça e perdure.

Vários de vocês participaram da nossa primeira edição, em Uruguaiana, no 
final de 2002, e já conhecem mais ou menos a idéia. Atualmente temos 
condições de fazer encontros melhores, pois além da experiência que se 
acumula, temos aqui muito mais material à disposição. E sejam bem vindos 
os novos participantes. Espero que possam vir e que sintam-se à vontade. 
Eu tomei a liberdade também de convidar a poetiza e escritora Greta 
Benitez, atualmente em São Paulo, e a Letícia Roland, atualmente na 
Dinamarca, formada em letras mas que cursou dois semestres de computação 
na UFRGS, como colaboradoras externas. Embora não possam estar presentes 
aqui, tenho certeza de que simpatizam com a idéia a ponto de nos 
acompanharem e ajudarem remotamente. Prometo não exigir muito!

Enquanto eu e a Rose concluímos aqui os preparativos para o primeiro 
encontro dessa nova temporada da "Sociedade dos Poetas Vivos", 
gostaríamos de lhes transmitir algumas informações adicionais.

Sem querer quebrar o clima de magia, "Casa de Bonecas" é o apelido dessa 
minha pequena residência, a qual, não obstante meu insistente esforço 
por lhe conferir aspecto rústico, possui indelével vocação de casinha 
pequena e arrumadinha, uma verdadeira casa de bonecas. Assim, eu e minha 
noiva lhe concedemos a gentileza de com ela colaborar nesse sentido. 
Segue em anexo um mapa com orientações, gerado uma semana antes das 
imagens de satélite daqui estarem disponíveis, as quais hoje lhes 
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proporcionarão maior conveniência.

Desejamos recebê-os por volta das 21h e começar a parte principal à luz 
de velas às 22h. Esses horários foram pensados para serem "após a 
janta", já que queremos nos concentrar nos preparativos culturais, e não 
elaborando grandes refeições. Mas ofereceremos alguns petiscos e bebidas 
leves sempre, de forma que ninguém precise desfalecer. Antes e após as 
velas, naturalmmente, manteremos o costumeiro clima de conversa e 
descontração.

Finalmente, quanto ao teor dos encontros, procuraremos evitar a defesa 
de conceitos e filosofias particulares, de crenças religiosas 
específicas, embora esses assuntos certamente aparecerão, e evitar um 
pouco também o aspecto de debate. Mas nada muito restrito. A idéia 
central, antes de tudo, talvez expressa na primeira frase da carta 
convite, é de que, de qualquer maneira, podemos apreciar artisticamente 
a experiência existencial, de forma contemplativa, sem a necessidade de 
julgarmos ou exluirmos idéias e ideais. O mundo em que estamos, com tudo 
o que nos transmite tanto alegria quanto temor, é a maior obra de arte 
que todos podemos apreciar! E sua parte mais importante certamente é a 
imaginação, a qual somente depende de nós.

Abraços,
Marcelo Johann
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