ACADEMIA NORTE-RIO-GRANDENSE DE LETRAS
EM DIA COM A ACADEMIA Nº 158 DE 14-03-2019
CURTA “O BAOBÁ E SEU POETA”
O curta-metragem “O Baobá e seu poeta” será exibido na Áustria, dia 05 de abril, com a presença do
poeta e acadêmico Diogenes da Cunha Lima, que na ocasião fará palestra sobre o tema Brasil-Áustria.
Poucos dias antes, mais exatamente em 27 de março, o curta também será apresentado na Academia Norterio-grandense de Letras (ANRL), no projeto Biblioteca Viva. Com recortes da biografia de Diogenes da
Cunha Lima e um diálogo poético que retrata o famoso baobá da capital potiguar em vários níveis, foi
produzido em 2017 e selecionado para exibição em diversos festivais, sempre bastante aplaudido. Com 17
minutos de duração, tem roteiro de Woldney Ribeiro, direção de Walton Schiavon e é protagonizado pela
atriz Toni Silva (Melhor Atriz no Cine Fest RN 2018).
O baobá (Adansonia digitata) é uma árvore da família das bombacáceas, nativa de regiões tropicais
da África. Pode viver mais de 2 mil anos e chegar a 20 metros de altura com um tronco gigantesco, que
pode alcançar mais de 10 metros de diâmetro. A casca tem propriedades medicinais. O Baobá do Poeta fica
na Rua São José, no bairro Lagoa Nova, próximo ao cruzamento com a Avenida Alexandrino de Alencar,
na Zona Leste de Natal. São 19 metros de altura e um tronco com mais de 6 metros de diâmetro.
Sensível e belo visualmente, o curta-metragem “O Baobá e seu Poeta” relembra a história dessa
árvore que pode ter sido a fonte de inspiração para o escritor francês Antoine de Saint-Exupéry, autor do
clássico “O Pequeno Príncipe”, publicado em 1943 nos Estados Unidos.
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Acesse o meu site:
www.ofalcaomaltes.blogspot.com

POSSES DOS ELEITOS:
Woden Madruga - cadeira 35 (a confirmar)
Geraldo Queiroz - cadeira 40 (24 de maio)
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