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QUINTA- FEIRA, 22 DE NOVEMBRO DE 2012

Nas entrelinhas do horizonte
Converso com Humberto Gessinger na 27ª Feira do Livro de Osório, na próxima quarta, dia 28, às 20 horas, no Largo dos Estudantes Sonia Chemale.
Ele traz e apresenta a Osório o seu quinto livro, Nas entrelinhas do horizonte. Comigo estarão também Cattulo de Campos e Brenda Netto cantando e
interagindo com Humberto, não só pela afinidade musical, mas, também pela condição de apaixonados torcedores do Grêmio. O convite e a promoção são da
Secretaria Municipal de Cultura e Prefeitura de Osório.

Humberto Gessinger (Porto
Alegre, 24 de dezembro de 1963) é
vocalista, guitarrista, pianista,
baixista e líder da banda Engenheiros do Hawaii, que mais
recentemente, ao lado do guitarrista Duca Leindecker, trabalhou
no
projeto
Pouca
Vogal.
Gessinger, descendente de alemães
(da parte paterna) e italianos (da
parte materna), já escreveu para
colunas em jornais, apesar de não
ter formação na área. Ao contrário
do que muitos pensam Gessinger
não se formou em engenharia.
Ele cursou a Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul, porém não
até o fim. Em 1986 gravou com os
Engenheiros do Hawaii seu primeiro disco, Longe Demais das
Capitais, sendo o único integrante
original a permanecer na banda até
a “pausa” (em suas palavras), ocorrida em 2008. É casado com a
arquiteta Adriane Sesti, antiga co-

lega de escola e faculdade, e com ela
tem uma filha chamada Clara (nascida em 1992). É torcedor fanático
do Grêmio Foot-Ball Porto
Alegrense.
Desde 1985, quando participou
do CD Rock Grande do Sul,
Humberto gravou e lançou praticamente um disco por ano. Os únicos
anos que ele ficou sem gravar foram
1994, 1998, 2005 e 2006. Com Eng e n h e i r o s d o H a w a i i além de
Longe Demais das Capitais, seguiram-se A Revolta dos Dândis; O
Papa é Pop; Gessinger, Licks & Maltz;
Si m p les d e Co ração ; M i n ua no ;
!Tchau Radar!; 10.000 Destinos;
10.001 Destinos; Surfando Karmas
& Dna; Acústico MTV; e Novos Horizontes, entre outros. Com Duca
Leindecker (Pouca Vogal) lançou
Po u ca
V o g al
G es s i ng e r +
Leindecker em 2008 e Ao Vivo Em
Porto Alegre em 2009.
Humberto Gessinger já escreveu e lançou cinco livros: Meu
Pequeno Gremista, 2008; Pra Ser
Sincero - 123 Variações Sobre Um
Mesmo Tema, 2009; Mapas do Acaso - 45 Variações Sobre Um Mesmo
Tema, 2011; Agenda 2012 - 366 Variações Sobre Um Mesmo Tema,
Agenda, 2011; e Nas Entrelinhas do
Horizonte, 2012.
O mundo é ímpar, não dá para
dividi-lo em duas metades iguais.
Muito menos ver a linha imaginária
que separa a infância da vida adulta. Contemplando o horizonte
embalado pela trilha sonora que o
tornou um dos ícones do rock brasileiro, Humberto Gessinger
evoca neste livro a memória afetiva
para construir crônicas pulsantes e
arrebatadoras, em que cada página
é uma janela onde passado, presente e futuro se misturam para
compor juntos a cena. Uma paisa-

gem que só pelas entrelinhas revela a força da sua música e da sua
poesia.
Humberto resolveu montar um
blog, o BloGessinger. Toda semana, no exato momento em que a
segunda vira terça, posta novos
textos. Com pontualidade neurótica, disserta sobre os mais
inusitados assuntos: de tecnologia
digital à superexposição na mídia,
do tenista Björn Borg ao cineasta
Steven Spielberg. “Saber que há um
coração pulsando naquele exato
momento no outro lado da web é
algo mágico”, afirma Humberto. “É
como se estivéssemos em volta da
fogueira em um acampamento ou na
pré-história”, compara. Logo, surgiu a ideia de transformar os
“posts” em crônicas e reuni-las em
livro. Assim nasceu Nas Entrelinhas
do Horizonte.
Pela primeira vez desde que entrou
no
mercado
editorial
brasileiro, em 2008, a Editora
Belas-Letras marcou presença na
lista dos livros mais vendidos do
país - com o livro Nas entrelinhas
do horizonte, do músico e escritor
Humberto
G e s s i n g e r,
lançado em maio pela editora - conforme levantamentos do site

PublishNews e da revista Veja.
São várias as alternativas de páginas e sites para se sebar mais
sobre Humberto. As fontes que usei
foram – entre outras tantas – a
Wikipédia, o Gremio.net, a entrevista com André Bernardo, os sites
oficiais Engenheiros Do Hawaii,
Pouca Vogal e BloGessinger.

