
Olá!

Você acaba de receber a Caixa 8 do Clube Obscena Lucidez, uma edição que celebra a união 

de Hilda Hilst com o compositor maranhense Zeca Baleiro para a produção disco “Ode 

descontínua e remota para flauta e oboé. De Ariana para Dionísio”. O encontro entre os descontínua e remota para flauta e oboé. De Ariana para Dionísio”. O encontro entre os 

dois aconteceu no começo dos anos 2000, e o resultado dessa parceria -- uma das últimas 

de Hilda em vida -- são as versões musicadas dos dez poemas, parte do livro “Júbilo, 

memória, noviciado da paixão” (1974).memória, noviciado da paixão” (1974).

Lançado em 2005, o álbum rapidamente se esgotou, e é raro encontrar sua versão física Lançado em 2005, o álbum rapidamente se esgotou, e é raro encontrar sua versão física 

hoje em dia. Por isso, o CD tem agora uma nova e exclusiva tiragem, especial para membros hoje em dia. Por isso, o CD tem agora uma nova e exclusiva tiragem, especial para membros 

do clube como você -- aproveite! Nele, os poemas de Hilda ganham vida nas vozes das do clube como você -- aproveite! Nele, os poemas de Hilda ganham vida nas vozes das 

cantoras Maria Bethânia, Ná Ozetti, Zélia Duncan, Monica Salmaso, entre outras, algumas cantoras Maria Bethânia, Ná Ozetti, Zélia Duncan, Monica Salmaso, entre outras, algumas cantoras Maria Bethânia, Ná Ozetti, Zélia Duncan, Monica Salmaso, entre outras, algumas 

delas escolhidas pela própria escritora, que infelizmente partiu para Marduk antes de delas escolhidas pela própria escritora, que infelizmente partiu para Marduk antes de 

ver o trabalho concluído.ver o trabalho concluído.

A capa do disco, um desenho da amiga de Hilda e artista plástica Olga Bilenky, foi 

vencedora da categoria Projeto Visual do Pêmio Tim em 2006 e estampa os mimos deste mês: vencedora da categoria Projeto Visual do Pêmio Tim em 2006 e estampa os mimos deste mês: 

uma mini ecobag e um azulejo que é também ímã de geladeira. “Naquela época, eu estava uma mini ecobag e um azulejo que é também ímã de geladeira. “Naquela época, eu estava 

pintando uma tela que ela achava linda. Não pensei que aquilo serviria para a capa do pintando uma tela que ela achava linda. Não pensei que aquilo serviria para a capa do 

CD, mas em determinado momento eu olhei para a pintura e pensei: vai dar super certo, CD, mas em determinado momento eu olhei para a pintura e pensei: vai dar super certo, CD, mas em determinado momento eu olhei para a pintura e pensei: vai dar super certo, 

é isso”, conta Olga.é isso”, conta Olga.

Você também encontra na caixa a reprodução autêntica de um desenho feito por Hilda Hilst 

em 1972, época em que ela escrevia os poemas de “Júbilo, memória, noviciado da paixão”, 

entre eles a ode descontínua musicada por Zeca. Os desenhos de Hilda eram, para ela, 

como um respiro em meio ao processo de criação poética. “Às vezes, quando fico muito 

tensa e não consigo escrever, aí eu pinto, desenho um pouco”, ela dizia. Sua produção 

nesta área é vastíssima e aqui construímos um link com a próxima caixa, que mergulhará 

mais nestas vertente “cartunista” de Hilda.

Como sempre, enviamos o cartão postal e o recorte de tecido poético para somar à sua 

coleção. Esperamos que a Caixa 8 seja um deleite para olhos, ouvidos e espírito!

Até o mês que vem!

10 de julho de 2017
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