
POR QUE FALAR SOBRE (E 

FAZER) A VELHA DOS 

BÁLCÃS? 
 Porque os não-lugares só são possíveis se houver, 

antes, lugares. 

 Porque falando sobre, conferimos valor. 

 Porque o extraordinário é feito do ordinário: antes do 

livreto, a história do papel, dos tipos, das técnicas, 

gigantes e antigas, assombra-nos. 

 Porque o Sensível não se produz de maneira inefável, 

somente se produz se houver materialidades. 

 Porque a literatura, como a sorte, só se faz em rede. 

  Para nos manter distantes da própria Velha. 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA/DIAGRAMA 
(Como se abre o círculo dos velhos:) 

1. Tal qual os sábios gregos, as escondidas amazonas, os 

malditos franceses…, nós também nos reunimos. 

2. Os quatro saem de seus lugares específicos e fundem-se 

no lugar comunal – a mesa redonda. 

3. Propõe-se o exercício: o DNA que programará as 

sementes estranhas. 

4. As regras de gestação foram ali criadas e só ali 

funcionam. 

5. Fertilizamos os textos, sete dias depois, provamos os 

frutos. 

6. Provamos os frutos, fertilizamos novos textos, sete dias 

depois… 

7. Engenharia genética: as sementes mais suculentas são 

maceradas. Vão virar livreto. 

A velha escondida nos bálcãs nos telefona: 

 Todo essa empresa, todos esses cálculos para inventar a 

edição zero. Ela vale para alguma coisa? 

 Não. 

 Então está Ótimo. Podem distribuir. 
 



MONTANHAS SUSPENSAS 

Os textos reunidos na edição Zero são frutos (sementes 
estranhas germinadas) dos encontros semanais em que 
propúnhamos, uns aos outros, exercícios de escrita (as 
sementes).  A inspiração vinha de imagens, notícias, 
animais, desejos, divinações… sempre com um fator 
aleatório, de sorteio, de inesperado. 

Havia algo de recorrente, no entanto: mesmo que, com 
estilos muito diversos, os poetas apresentassem seus 
temas, pode-se sempre ver, em todos os textos, a 
imagem de um deslocamento, de uma fuga (um 
paratropismo?), de um sujeito deslocado. 

 

 

 

 

 

 

UMA FACA DE DOIS GUMES  

Um objeto convencional tem valor razoável por ser 
facilmente identificável.  

Ao mesmo tempo: seu custo de produção é baixo porque 
há todo um conjunto de aparatos tecnológicos já 
configurados para a reprodução em massa daquele 
objeto. 

...conjuntos prontos de tipos, tipos e cores standard de 
papel, tamanho padrão de corte de página… tudo que 
extrapola essas convenções custa mais caro, pois exige 
que se pense não só na formalização do objeto em si, 
mas na formalização e produção de todo um aparato 
tecnológico que auxiliará em alguma etapa da produção 
do objeto. 

Arriscar-se numa vanguarda jamais imaginada é também 
arriscar não ter o texto reconhecido como poema.  

 

 

 



NÓS NÃO CONTROLAMOS A 
IDENTIDADE DA VELHA… 

Sabendo, sempre, de nossas limitações formais e 
materiais, não pretendíamos produzir um livro de 
poemas. A ideia era publicar uma série de objetos que 
registrariam, periodicamente, os resultados mais 
interessa 
A primeira palavra que surgiu em nossas conversas 
foi revista. Sem muito teorizar, acredito que a 
classificação tenha surgido pelo raciocínio de que o 
objeto teria poucas páginas e seria publicado 
periodicamente, em diversas edições, tal qual uma 
revista. O material, no entanto, não contava com muitos 
havia   diagramação própria desse tipo de publicação. 
Por outro lado, parece que, pelo menos no princípio, 
houve uma certa resistência de nossa parte em chamar o 
objeto de zine, se bem que parecesse muito com uma 
zine: publicação independente, de tiragem baixa, 
métodos – digamos – caseiros de formalização 
material… mas chamar aquilo de zine parece que nos 
incomodava, pois, no nosso imaginário, o cenário em que 
atuávamos já estava saturado desse tipo de objeto, e 
seu valor simbólico era muito baixo, corrente. Meses 
depois, gostaria de chamar a coisa de livreto (um “livro” 
com menos de 50 páginas, mas de publicação não 
periódica). 

 

 

 



A VELHA VIGIA  

Em algum momento, vai sair ao mundo a revista da Velha. 
Mas a revista é só um vestígio da grande obra que é nos 
reunirmos sempre e experimentar, brincar, discutir, criar 
coletivamente. Também consideramos criar outras formas 

de divulgar as atividades e textos para as  pessoas, 

inclusive desejando que mais gente se reunisse conosco. 

Quando começamos a pensar na forma que a revista teria, 
não tínhamos ideia do trabalho imenso que é produzir um 
objeto editorial, por modesto e pequeno que seja. Eis uma 
questão: 

Quando é que um texto se torna um objeto editorial? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nota da curadora 

 
É preciso se exercitar para não morrer vazio. Os autores desta 

revista, edição zero, me convidaram para apresentá-los nos 

jogos das palavras. Joguei búzios, descobri seus males à 

revelia e agora digo o que um texto de apresentação me 

permite dizer. Os quatro se propuseram exercícios de escrita. 

Me denunciam logo no título da revista. A velha dos Balcãs. 
É de meu ofício torcer para que seus esforços não sejam em 

vão. Quando não se parece enxergar mudança no horizonte, é 

aí que a mandinga acontece. Por debaixo dos panos: palavra 

braba, azeda. Desejo efervescendo. 
Fazer literatura é ocultismo. Dois extremos manifestos na 

minha velha borra de café e na pintura de minhas unhas. Eles 

dificilmente tiram a carta que querem, mas não se deve burlar 

as cartas. Escrever é engolir xarope grosso: transmutar essa 

realidade. Realidade perigosa, muito mais que todo meu papo 

místico. 
Esta revista é um sortilégio. Você notou a posição em que a 

recebeu? Viu o urubu abrindo as asas, coçaram teus 

cotovelos? Tarde demais. Seus olhos pertencem agora aos 

tigres de algodão, aos badalares dos sinos, às cores do 

semáforo neste corpo-revista. O que está dito, está feito. 
 A Velha dos Bálcãs 

 

https://www.facebook.com/avelhadosbalcas/?fref=ts
https://www.facebook.com/avelhadosbalcas/?fref=ts


PLASMANDO A VELHA E SUAS 
MONTANHAS 

Em Julho de 2016, quatro estudantes de S.Carlos 
reúnem-se com a proposta de plasmar, numa revista, os 
exercícios de seus projetos poéticos. Semanalmente, 
propõem temas ou comandos para escrever, ler, 
reescrever. 

Percebemos, logo de partida, que ser poeta (articular 
poesia) não basta para publicar: é preciso editar, 
diagramar, cotar preços, administrar, revisar, imprimir, 
recortar, costurar, divulgar, distribuir….. enfim, muitas 
operações: 

1.  A necessidade de escrever o texto já pensando em como 

ele aparecerá, visualmente, na página, e suas posteriores 

adaptações; 

2. A pesquisa por materiais, fontes, imagens, softwares e 

outros instrumentos que possibilitem a confecção da 

revista; 

3. A elaboração de uma identidade visual única do objeto 

editorial (que não se pretende “zine”, por exemplo). 

4. Os modos como o objeto circulará depois de pronto, e 

até onde irá. 
 


