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O Tempo não para...
As águas movem os moinhos para que nunca parem o seu movimento. O movimento
constante gerador motriz da vida. Vida que não pode parar, que é marcada pelas rodas do
tempo que giram perpetuamente, impulsionando as histórias de pessoas e suas marcas levadas
em águas que voltarão a girar os moinhos.
O Tempo não para! A Vida não para! A Arte perpetua a vida!
No constante movimento do tempo, conhecemos a história através das cores imortalizadas em
telas antes brancas, mas que com movimentos de mãos registraram paisagens e expressões de
um tempo que se foi, mas que continua a intrigar nossa mente. Esse passado que chega aos
nossos ouvidos trazendo lembranças de momentos vividos, sonhados ou imaginados.
Movimentos que conduzem e nos fazem bailar em ritmos que atravessam fronteiras de sons e
de memórias. Tempos que foram traduzidos em palavras poéticas que chegam como bálsamos
para nossos olhos e mentes cansados da rotina; palavras poéticas escritas e tantas vezes
encenadas no palco da vida impulsionando transformação na história. A Arte do passado que
volta nas águas impulsionando novos moinhos.
A Arte está presente no tempo que insiste em nos dominar. O hoje é vivido com velocidade,
intensidade. Se não paramos para sentir o perfume que vem da flor de um fruto que tem seu
tempo para amadurecer e nos transmitir o sabor, perdemos o registro das sensações e do
momento do toque suave da brisa de vidas que estão ao nosso lado, no nosso tempo. O
moinho de hoje continua a gerar energia, girando com as águas que estão ao nosso alcance;
vivemos a cena e contracenamos com outros que constroem a nossa história... estamos em
cena com outras vidas que podem ser transformadas nesse roteiro, somos protagonistas de
nossa peça, mas temos a possibilidade de oferecer e dividir o palco para que outros atores
sejam estrelas ao nosso lado, ao mesmo tempo que podemos transformar um cenário de caos
em cenário vivo e de harmonia. A paisagem que nossos olhos avistam pode ser pintada com
novas cores e os sentimentos que temos na emoção de plateia e ouvinte podem nos conduzir a
subir ao palco, dançar novas melodias, criar gestos que mudem as faces enrugadas pelo tempo
em sorrisos contagiantes.
O Tempo continuará seguindo o curso dos rios que movem moinhos pelo mundo... a Arte
continuará a contar histórias como águas que vão e que voltam, movimentando o curso da
vida! Não estaremos aqui no futuro, mas nossas marcas podem continuar a tocar nas ideias,
nas emoções, na vida de quem virá...
Nossa música, nossas palavras, nossos gestos, nossas expressões ganharão vida e atravessarão
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o tempo em sonhos, girando novos moinhos de sonhos.
O Tempo não para... a Vida não para... A Arte não pode parar!
Texto: Gleuter Guimarães (Membro do Núcleo de Arte e Cultura do IFTO - NAC /
Professor de Arte/Teatro Campus Colinas)
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