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Chamada mundial para Leituras dramáticas de textos de Heinrich von Kleist, no dia 21/11/2011, 
aniversário de 200 anos de sua morte.

o festival internacional de literatura de Berlim (ilB) e a sociedade Heinrich von Kleist, mundi-
almente convidam: instituições culturais, escolas, estações de rádio,grupos de teatro e todas as 
pessoas interessadas em realizar leituras dramáticas das obras do escritor alemão Heinrich von 
Kleist no dia 21 de novembro 2011, aniversário de 200 anos de sua morte.

 na virada do século XiX Heinrich von Kleist, além de um  projetista, era um especialista em relatar 
„crises“. Percebeu a europa como uma sala de espera vazia. tentou alertar seus contemporâneos, 
com experimentos futurísticos, não só na literatura, mas também em todas as áreas da sociedade, 
como por exemplo, contribuiu com idéias para uma reforma financeira e militar, quase uma „escola 
de maus hábitos“, através de um programa de pedagogia contraditória: a criação de um submarino 
espião, correios-bomba e a instalação de um jornal na capital para a camuflagem de ações políti-
cas.

foi mal entendido pelos seus contemporâneos como  personalidade, como dramaturgo e conta-
dor de histórias. Kleist aparece hoje como um personagem moderno que encontrou-se nas crises 
políticas e sociais na alemanha daquela época, apesar de ter vindo de uma família aristocrata, que 
vivia em condições instáveis.

a partir dessa experiência de crise permanente, ele desenvolveu suas idéias e seu modo de vida, 
que por sinal, mudavam constantemente. Depois de ter passado pelo serviço militar, inovava-se 
constantemente, como erudito, funcionário público, como pai, camponês, livreiro, redator e final-
mente como um escritor bem sucedido, mas que enquanto estava vivo, não fora reconhecido.

 no dia 21 de novembro de 2011, 200 anos de falecimento de Kleist, será ocasião para discutir a 
conexão entre crise, crítica e idéias de reformas naquela época e hoje. este dia também é o dia em 
que a vida e a morte do Kleist será homenageada mundialmente. Por isso serão lidos trechos das 
cartas e dos textos de Kleist.

„World wide reading“ já é tradicionalmente conhecida. Surgiu no terceiro aniversário do início da 
guerra no iraque. no dia 20 de novembro 2006, aniversário da mentira política, o festival internaci-
onal de literatura de Berlim e a fundação para arte e política Peter Weiss convidaram pela primei-
ra vez, para uma leitura mundial do texto „What i Heard about iraq“- de eliot Weinberger.

 Seguiram mais leituras depois do assasinato de anna Politkowskaja; antes dos jogos olímpicos na 
china; contra o governo e a liderança de roberto mugabe, em comemoração à mahmud Darwisch e 
para o apoio à oposição democrática no irã. até 100 instituições, entre essas também estações de 
rádio e televisão, em todos os continentes, ano a ano, participaram das leituras mundiais.
existem diversos textos de Kleist para a leitura mundial em alemão, inglês, espanhol e francês. 
Pessoas e instituições que queiram participar na leitura mundial, no dia 21 de novembro de 2011, 
no país e cidade os quais vivem, devem entrar em contato por email. os textos deverão ser envia-
dos por email depois do registro e cadastro dos participantes.

contato: worldwidereading@heinrich-von-kleist.org

 

 


