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Bibliotecas
Já foi-se o tempo em que para ler em paz a gente
procurava uma poltrona confortável ou a cadei-
ra de balanço da vovó. Hoje, além de bibliotecas,
locais coletivos para leitura como cafés simpá-
ticos com espaços de trabalho estão por toda
parte. O modo de uso das bibliotecas mudou nos
últimos anos. Antes, a maioria das pessoas pe-
gava os livros emprestados e levava para casa.
Atualmente, muitos retiram os livros e ficam por
lá mesmo, lendo, pesquisando, trabalhando.

As bibliotecas de hoje são
cuidadosamente planejadas.
São pensadas para tornar a
rotina dos estudantes agradá-
vel e ser o melhor lugar pos-
sível para a leitura. As 25 mil
bibliotecas da Alemanha rece-
bem em média 120 milhões de
usuários por ano, e nem sem-
pre este grupo de visitantes é
formado por estudantes.

Uma pesquisa de 2008
aponta que ¼ da população
lê entre 12 e 50 livros por ano,
enquanto outro ¼ não lê li-
vros. Os outros 50% leem pe-
lo menos um livro por ano. É
claro que leitura hoje em dia,
para muitas pessoas, aconte-
ce em grande parte ou mes-
mo exclusivamente na tela de
um computador. Porém, o há-
bito da leitura, em novas ou
antigas mídias, é adquirido
mesmo no período escolar.
Um quarto dos usuários de
bibliotecas públicas é criança
de até 12 anos.

A Alemanha sempre apos-
tou em educação e não eco-
nomiza quando o assunto é a
construção de no-
vas bibliotecas. O
Centro Jacob e
Wilhelm Grimm,
inaugurado no
ano passado em
Berl im, é uma
atração arquitetô-
nica e, ao mesmo
tempo, um pre-
sente para os alu-
nos da Universi-
dade Humboldt.
O projeto é do
suíço Max Dudler.

Localizada em
Mitte, a fachada
com longas linhas de janelas
estreitas remetendo a prate-
leiras de livros é um convite
a entrar no edifício. Mais do
que biblioteca, o local se de-
fine como Centro para Biblio-
teca Universitária, Comuni-
cação e Informação. Qual-
quer um pode visitar o lobby,
mas apenas sócios têm per-
missão para subir as escadas
que levam às salas de leitura
e às áreas de trabalho.

A Biblioteca Grimm é envi-
draçada do teto ao chão, es-
banjando luz natural que en-
tra por todos os lados. Max
Dudler pensou nos mínimos
detalhes: a iluminação, a vista
para a rua de todos os pontos
da biblioteca, o material utili-
zado nas mesas e luminárias,
a madeira de revestimento de
cerejeira americana, tudo no-
vinho em folha para os estu-
dantes e o público em geral.
O acervo da biblioteca com-
porta dois milhões de livros e
a mais recente aquisição é a
biblioteca dos irmãos Grimm,
com seis mil volumes.

A Biblioteca de Filologia da
Universidade Livre de Berlim
é outro projeto que causou
impacto ao ser inaugurado,
em 2005. Apesar de estar loca-
lizado em Dahlem (bairro re-
sidencial) e só conter livros
de um tema muito específico,
o prédio atrai visitantes pelo
design. A obra do britânico
Norman Forster (responsável
pelo desenho da cúpula do
Reichstag, o Parlamento ale-
mão) foi apelidada de “cére-
bro” devido ao formato arre-
dondado e ao revestimento ir-
regular, em gomos. Esta bi-
blioteca de 6.300 metros qua-
drados e cinco andares ape-
nas recorre à luz artificial para

iluminar as estantes. O resto é
iluminado por luz natural.

Enquanto as bibliotecas
universitárias têm como
público-alvo principalmen-
te estudantes e pesquisado-
res, as públicas e munici-
pais destinam-se ao público
em geral. Trinta por cento
dos alemães são usuários
frequentes. Metade desses
usam a biblioteca mais de
uma vez por mês. Oitenta
por cento conhecem a bi-
blioteca do seu bairro.

Em Berlim, além das fa-
mosas e modernas bibliote-
cas universitárias, há o gi-
gantesco acervo da Biblio-
teca Pública Central (com
três sedes), 84 bibliotecas
públicas municipais distri-
buídas pelos bairros e sete
ônibus-bibliotecas que le-
vam 30 mil volumes, cada, a
áreas menos centrais.

O total de bibliotecas pú-
blicas contabiliza 2,7 mi-
lhões de títulos, entre livros,
audiobooks, jogos infantis,
CDs e DVDs para toda a fa-

mília. Há também
os espaços com
temas especiali-
zados. Para os
brasileiros viven-
do em Berlim, a
Biblioteca do Ins-
tituto Ibero-ame-
ricano (IAI) — a
maior da Europa
para assuntos da
língua portugue-
sa e espanhola —
é prato cheio. O
acervo contém li-
vros, revistas,
documentos ele-

trônicos, mapas, gravações
sonoras, fotografias, audio-
visuais, espólios e outros
materiais diversos. Somente
do Brasil, são comprados
anualmente cerca de 1.500
volumes, através de um con-
vênio com duas livrarias,
que selecionam e enviam à
biblioteca literatura de fic-
ção e não ficção.

Na A Livraria, espaço dedi-
cado à literatura em língua
portuguesa, além de livros,
CDs e DVDs, o cliente tem
acesso a artesanato e produ-
tos da culinária brasileira.
Muito bem localizada na
Torstrasse, no bairro Mitte, A
Livraria tem público cativo
em sua programação cultu-
ral, que já contou com leitu-
ras de Ruy Castro, Heloisa
Seixas, João Ubaldo Ribeiro e
Ignácio de Loyola Brandão.

O mapa das bibliotecas
se completa com incontá-
veis acervos específicos,
grandes ou pequenos, que
atendem a inúmeros inte-
resses. Encontra-se de tudo:
histórias em quadrinhos,
moda, anarquismo, cinema
e até uma biblioteca de
obras de arte. O lema da Ar-
toteca é emprestar imagens
como se emprestam livros.
Eles dispõem de 1.534 obras
de arte originais e duas mil
reproduções. Uma pessoa
pode por vez retirar cinco
impressões, dez pinturas,
cinco esculturas e cinco fo-
tografias e ficar com elas
por três meses, com direito
a renovar o prazo. Não cus-
ta nada. Com tanta opção na
cidade, só não desfruta
mesmo de uma boa leitura e
de toda a oferta das biblio-
tecas quem não quer.

As 25 mil
bibliotecas

da Alemanha
recebem

120 milhões
de usuários

por ano

PELO MUNDO
CRISTINA RUIZ-KELLERSMANN, de Berlim
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R
ichard Cragun
conheceu Mar-
cia Haydée no
Balé de Stutt -
gart, em 1963.
Ela no palco, pri-

meira-bailarina, dançando
“Dom Quixote”. Ele na plateia,
recém-chegado à companhia.

— Eu tinha 17 anos. Fiquei
fascinado — lembra.

Dois anos depois, começa-
ram a namorar. Ficaram juntos
por 16 anos — sem nunca te-
rem se casado oficialmente —
e dançaram por 30 anos, for-
mando uma das principais par-
cerias do balé do século XX.

Plano de uma autobiografia
O relacionamento pessoal

terminou em Washington,
quando ela o pressionou:

— Algo o está perturbando.
Você está com outra mulher?

Ele negou.
— É homem?
Ele tinha um caso com o

massagista da companhia.
— Ela levou um choque,

nós dois choramos. Eram 16h
e, à noite, as cortinas se le-
vantaram para dançarmos
“Romeu e Julieta”.

Após o espetáculo, o telefo-
ne não parou, com ligações
do mundo todo querendo

confirmar a separação.
— Eu tinha virado um sex

symbol do balé, principalmente
pelo papel de Petrucchio em “A
megera domada”. Quando pulei
o muro, foi um choque para o
mundo do balé. Ficamos uns
quatro meses sem dançar. Até
ela dizer: “Ricky (seu apelido),
tenho saudades de dançar com
você.” Falei: “Eu também.” Ela:
“Então vamos tentar.” Marcia é
minha melhor amiga e a mulher
da minha vida. Mas muitas pes-
soas ficaram com raiva de mim

por muitos anos.
Cragun pensa em incluir a

história de sua bissexualida-
de numa autobiografia:

— Já escrevi uma, no come-
ço dos anos 70, mas é mais bo-
nitinha, evita a área sexual,
porque meus pais eram vivos.

Cragun desembarcou de
vez no Brasil em 1991, apaixo-
nado por feijão, por caipiri-
nha, pelo humor, pelo ritmo.

— Vocês não podem escutar
uma música sem se mexer —
diz, com seu forte sotaque. —

Com certeza em outra vida eu
nasci brasileiro. E preto — diz
ele, que vive num apartamen-
to de dois quartos alugado, em
Botafogo, há menos de um
ano. — Estou morando em cai-
xas, está tudo empacotado.

Ele se mudou após se sepa-
rar de Oliveira, que também co-
nheceu no Balé de Stuttgart.

— Ficamos 17 anos juntos.
É meu melhor amigo e o ho-
mem da minha vida — diz ele,
hoje casado com a professora
Rosalia Verlangieri. ■

MARCIA HAYDÉE
e Richard Cragun

em 2001: 30 anos

de dança e 16 de

relacionamento,

interrompido

quando ele contou

sobre traição e

bissexualidade

Leonardo Aversa/7-5-2001

O formalismo de Hou Hsiao-Hsien
CCBB abre mostra do diretor taiwanês, muito celebrado, mas pouco visto

André Miranda

O fim de ano tem feito
bem para a vontade
do cinéfilo brasileiro
de descobrir ou re-

descobrir bons diretores asiá-
ticos. Mal uma programação
de filmes de Tsai Ming Liang
saiu de cartaz, o Centro Cul-
tural Banco do Brasil (CCBB)
já dá início, hoje, à mostra
Hou Hsiao-Hsien e o Cinema
de Memórias Fragmentadas,
trazendo a obra completa de
Hsiao-Hsien, um dos cineas-
tas com mais reconhecimen-
to crítico no mundo, mas tam-
bém um dos menos vistos.

Junto a Ming Liang, Hsiao-
Hsien representa a renovação
do cinema taiwanês que ocor-
re desde a década de 80. Seus
filmes são premiadíssimos
nos principais festivais euro-
peus. “O tempo de viver e o
tempo de morrer”, por exem-
plo, recebeu o prêmio da crí-
tica no Festival de Berlim de
1986. Três anos depois, em
1989, “A cidade das tristezas”
recebeu o Leão de Ouro em
Veneza. E, mais para a frente,
em 1993, “O mestre das ma-
rionetes” ganhou o prêmio es-
pecial do júri em Cannes.

— Nunca um filme dele es-
treou comercialmente no Bra-
sil — diz Eduardo Cerveira, cu-
rador da mostra. — A questão
é que o cinema de Hsiao-Hsien
é muito segmentado. Tirando
alguns países europeus, ele é
praticamente desconhecido
no mundo.

Hsiao-Hsien tem um forma-
lismo incrível na composição
das cenas, inclusive com o
uso de longos planos-sequên-
cia e poucos movimentos de

câmera. Em geral, seus temas
são dramas relacionados com
a história recente de Taiwan,
mas de um ponto de vista fa-
miliar ou minimalista.

— Nós insistimos muito pa-
ra que ele viesse para a mos-
tra, mas ele está preparando
seu próximo filme (“The assas-

sin”), para que fique pronto a
tempo de Cannes. Acho que
será uma produção diferente.
Um épico passado no século
VIII, voltado para as artes mar-
ciais — conta Cerveira.

A mostra, que fica em car-
taz até 9 de janeiro, será com-
posta por 17 longas-metra-

gens (como “Os garotos de
Fengkuei”, “Café Lumière” e
“Flores de Xangai”), pelo cur-
ta “O bonecão do filhinho” e
pelo média “The electric
princess house”. O curta e o
média serão exibidos na ses-
são de abertura, hoje, às
20h30m. ■

“OS GAROTOS
DE FENGKUEI”

(acima) e

“Café Lumière”

(à direita) estão

entre os filmes

dirigidos por Hou

Hsiao-Hsien que

serão exibidos

a partir de hoje

Fotos de divulgação

Série Sala Cecília Meireles no Centro Cultural Banco do Brasil

Centro Cultural Banco do Brasil
Rua Primeiro de Março, 66 - Centro - Tel.: 3808-2020

www.bb.com.br/cultura - Funcionamento: De terça-feira a domingo das 9h às 21h.
Ingressos: R$10 inteira e R$ 5 meia. À venda na bilheteria do CCBB.

Informações Sala Cecília Meireles: 2332-9176 e 2332-9160

Realização Apoio cultural Patrocínio

Obras de Schumann, Chopin e Rachmaninoff

Quinta-feira, 16 de dezembro, 19h

ROSANA LAMOSA, soprano

CLÉLIA IRUZUN, piano
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA,
SALA CECÍLIA MEIRELES E A PETROBRAS apresentam
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