O PRIMEIRO LANÇAMENTO: SOLAR
Texto de apresentação do livro Solar, de Sérgio Borges, Eva Queiroz e Leandro HBL.

Solar é um livro luminoso.
Dos flashes instantâneos
dos haicais às lâminas
poéticas fotográficas, o
jogo entre luz e sombra,
velado e re-velado, dito e
não dito permeia sua
leitura.
Essa
leitura
contudo, ultrapassa a
simples
decifração
semântica dos signo,
sugerindo uma leitura no
sentido
mais
amplo,
icônica, que dê conta dos
níveis de significados
ocultos em cada palavra,

cada sílaba, cada imagem.
Depois de ler solar a gente
percebe que o olho não é
um aparelho passivo. um
simples receptáculo de
imagens e estímulos
luminosos. O olhar interfere o que vê. A câmera
adultera a imagem. O meio
modifica a mensagem.
Assim, o que a lente/retina
capta é o que não é o
objeto. O que o olho lê é o
que deixou de ser poema. O
foco é sempre o leitor.
Nítido ou obscuro ele só

vai ver o que ele próprio
(des)focar. Estando ainda
sujeito a deslocamentos de
retina. O íntimo contato do
olho com as lentes de
aumento
dos
poemas/imagens
provocam no olhar um
prazer quase tátil. Cada
página é um toque na pele
dos
olhos.
Efeito
sinestésico que pode
provocar irritações como
um cisco; cegueira como
um dedo; ou lágrimas como
um filme numa lâmina de
gilete. Dividido em seis
capítulos, nomeados a
partir de um procedimento
inverso ao da formação
das palavras-valises de
Lewis Carrol, ou seja,
encontrando e indicando
novas palavras e sentidos
em palavras já conhecidas,
algo como inversovalises, o
livro chama a atenção
justamente
pela
fragmentação de texturas
semânticas e visuais.
Atravessando - através
ando: os vitrais da página
num jogo de chiaroescuro,

frações de luz atravessando
o olho;

as raízes estão dançando na noite
cavando um túnel bem fundo
daqui a pouco virou dia
no jardim do outro lado do mundo
O
desdobramento
do
processo de manufatura de
cada poema parece gerar o
próximo numa inércia do
movimento. Nesse processo
os parâmetros éticos e
estéticos estabelecidos vão
sendo adulterados, as
regras
vão
sendo
quebradas, até voltar-se ao
estado de imobilidade
inicial.
Quando
isso
acontece entramos na zona
escura do livro, que induz à
reflexão
crítica,
à
meditação. É que Solar é
também um livro de
sombras
.

