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DESTAQUES DO MÊS

“O Universo Graciliano”, filme de Sylvio Back exibido no PEN Clube

Fruto de vasta pesquisa literária e de campo (ou-
vindo contemporâneos, resgatando locais e arqui-
vos  que  pareciam  perdidos,  em  Buíque  (PE), 
Quebrangulo, Viçosa, Palmeira dos Índios e Ma-
ceió (Alagoas), e no Rio de Janeiro, onde morou 
até  a  morte,  "O  Universo  Graciliano"  (Digital, 
cor/PB,  84 min.) procura dar visibilidade a ras-
tros, sombras e escombros memoriais em torno de 

Graciliano  Ramos (1892-1953).  É  o primeiro  filme sobre  a 
vida-obra-e-morte do genial escritor alagoano. Articulados a 
esse material iconográfico (com inéditos filmes, fotos e músi-
cas de Maceió dos anos 1930), duas dezenas de amigos e pa-
rentes (entre outros, Oscar Niemeyer, Lêdo Ivo, a filha Luiza 
Amado,  o  advogado  e  confidente  Paulo  Mercadante)  retra-
çam, munidos de soberbas lembranças, o perfil existencial, po-
lítico, moral e literário de Graciliano Ramos. 

O  escritor  alagoano,  segundo  Back,  é  um  autêntico 
“gênio da raça”, como se diz popularmente. Enaltecido pelo 
público  e  pela  crítica  como  um  dos  maiores  romancistas 
brasileiros,  Graciliano  Ramos  (1892-1953)  foi  transportado 
para o cinema mediante abordagem existencial com fundo moral e político, dentro de 
uma linguagem instigante que mescla memória,  história e obra.  Assim, Sylvio Back 
procurou desvendar a alma do criador e suas múltiplas criaturas. 

Sylvio Back publicou vinte e um livros,  entre poesia,  contos,  ensaios.  Como 
cineasta tem 10 argumentos/roteiros de seus filmes e conquistou 75 láureas nacionais e 
internacionais, figurando como um dos mais premiados cineastas do Brasil. O filme foi 
exibido na Sede Social do PEN Clube no dia 15.

Continuam abertas inscrições do Prêmio Literário 
Nacional PEN Clube do Brasil 2013

Estao abertas as inscriçoes ao tradicional Prêmio Literario Nacional PEN 
Clube do Brasil 2013, um dos mais antigos e prestigiosos certames brasi-
leiros, criado em 1938. Em sua terceira edição dessa nova fase poderão 
participar  escritores  que  tenham publicado livro  nas  categorias  Poesia, Ensaio ou Narrativa.  Sera permitida a inscriçao de obras publicadas nos 
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ultimos dois anos (entre 1o de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2012). As editoras 
tambem poderao inscrever livros de seus autores. Os escritores inscritos concorrerao a 
primeira colocaçao em cada categoria e receberao trofeu denominado “PEN”, especial-
mente concebido e executado pelo escultor Cavani Rosas, alem de valor em dinheiro e 
certificado. No certame do ano passado foram vitoriosos os escritores Ferreira Gullar, 
Mary Del Priore e Luiz Vilela.

NOTÍCIAS DE ASSOCIADOS

Godofredo de Oliveira Neto proferiu a conferência “O romancista” como parte do Ci-
clo de Conferências “60 anos de morte de Graciliano Ramos”. Sede Social do PEN Clu-
be do Brasil: Dia 1º. 

Acadêmico Evanildo Bechara proferiu a palestra “Raul Pompeia: para além de O Ate-
neu” dentro do Ciclo “A memória reverenciada” sob a coordenação do Acadêmico Al-
berto Venâncio Filho. Dia 2.

Acadêmico, jornalista e musicólogo Luiz Paulo Horta apresentou a série “Música de 
Câmara”. O espetáculo contou com a participação da flautista Odette Ernest Dias e a pi-

anista Maria Helena de Andrade. O concerto teve a 
participação  especial  da  flautista  Andrea  Ernest 
Dias. Academia Brasileira de Letras. Dia 4.

Mozart Carvalho  e  Sérgio Gerônimo,  respecti-
vamente, presidente e vice-presidente da        AP-
PERJ, promoveram o Sarau “APPERJ Te Encon-
tro em Paraty” com a participação especial de Edir 
Meirelles e da Confraria da Poesia Informal. Res-
taurante Gina. Centro Histórico. Paraty / RJ. Dia 6.

Francisco  Caruso lançou  o  livro 
Introdução  à  QCD  Perturbativa, 
juntamente com mais três autores.
Saraiva MegaStore – Shopping Rio 
Sul  –Botafogo  –  Rio  de  Janeiro  – 
RJ. Dia 8.
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Ricardo Cravo Albin apresentou o espetá-
culo “Alcione, raiz do Brasil”, com a can-
tora  e  sambista  Alcione  dentro  da  série 
“MPB na ABL”. O show contou com um 
bate-papo informal com o público, quando 
o  apresentador  conversou  sobre  os  mais 
importantes  sucessos da artista.  Teatro  R. 
Magalhães / ABL. Dia 10. 

Sylvio Back  proferiu palestra no Ciclo de 
Conferências “60 anos de morte de  Graciliano Ramos”, após a  exibição do filme “O 
Universo Graciliano”, dirigido pelo palestrante.  Sede social do PEN Clube do Brasil. 
Dia 15.

Acadêmico  Evanildo  Cavalcante  Bechara 
participou do seminário Estudos de Língua e 
de Literatura, promovido pela Academia Bra-
sileira de Filologia, na UERJ, no qual proferiu 
a palestra intitulada “Silva Ramos – Mestre de 
Língua Portuguesa.” Dia 17. 

Silviano Santiago conquistou o “Prêmio Machado de 
Assis”  (conjunto  da  obra),  concedido  pela  Academia 
Brasileira de Letras. O prêmio foi entregue durante as 
comemorações dos 116 anos de fundação da ABL. Sa-
lão Nobre do Petit Trianon. Dia 18.

Eliana Bueno  tomou posse como Membro Titular do 
Quadro Social do PEN Clube do Brasil. Sede Social. 
Dia 24. 

José Arthur Rios proferiu a palestra “Salvador de Mendonça – artífice do pan-america-
nismo” dentro do Ciclo “A memória reverenciada” sob a coordenação do Acadêmico 
Alberto Venâncio Filho.  Academia Brasileira de Letras. Dia 30.

AGENDA DE AGOSTO 

Dia 1º, quinta-feira, às 17h30 – Lançamento do livro Paixão na Lapa e outras histórias, 
de Edir Meirelles.   

Dia 12, segunda-feira, às 17h30 – Programa Encontro com o Escritor – Homenagem à 
escritora Maria Helena Kühner, que será apresentada pela poetisa Astrid Cabral.
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Dia 22, quinta-feira, das 16 às 20h  – Lançamento do livro Nas Asas do Sonho, de Do-
rée Camargo Corrêa. 

Dia 27, terça-feira, às 17h30 – Conferência “Um artista à frente de seu tempo: Mestre 
Valentim”, proferida pela historiadora Ângela Ancora da Luz. Promoção da Academia 
Brasileira de Arte e PEN Clube do Brasil. 

Os nomes de membros titulares do PEN Clube do Brasil aparecem em negrito.

EXPEDIENTE – Sede Social Própria : Praia do Flamengo, 172 / 1101 – Rio de Janeiro – RJ – Brasil
CEP- 22210-030 – Presidência Tel: (21) 2147-7218  - Secretaria Tel.: (21) 2556-0461

pen@penclubedobrasil.org.br   /   http://www.penclubedobrasil.org.br
ENTIDADES APOIADORAS
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