ELVIRA VIGNA
Nasceu em 1947, no Rio de Janeiro. Jornalista, escritora e ilustradora. Tem vários livros publicados
e alguns prêmios, como o de ficção da Academia Brasileira de Letras e um prêmio Jabuti de literatura infantil
- setor a que se dedicou no início de sua carreira. Em seu site mantém para leitura livre os seus textos fora
de catálogo. Segue uma autobiografia
Na carteira de trabalho sou jornalista. Trabalhei por diversos períodos em O Globo, para a Folha de
São Paulo na época em que morei no exterior, para O Estado de São Paulo de 1999 a 2003. O último foi o
Jornal do Brasil, onde publiquei artigos sobre arte contemporânea até o fim de 2006.Em 2007 passei a
publicar os artigos no site Aguarrás (ISSN: 1980-7767), até fechar. Agora público pelo Études Lusophones
da Sorbonne IV (em português). Fui também editora. Minha editora, a Bonde, durou cinco anos, a revista
marginal-literária A Pomba, que mantive com Eduardo Prado, um pouco menos. Em 1988 abri uma empresa
de traduções, a Earte, que funciona até hoje. Tenho um diploma de literatura francesa de 1975, emitido pela
Universidade de Nancy (França), em convênio com a Aliança Francesa. Com este diploma – aceito como
equivalente a uma graduação em letras – fiz um mestrado na Faculdade de Comunicação da Universidade
Federal do Rio de Janeiro em 1979, na área de Teoria da Significação. Em 1984 e 1985, fiz cursos de
extensão universitária na Parsons School of Design de Nova York, dando seguimento assim à minha segunda
área profissional, a da imagem. Antes, eu já havia feito o curso de três anos com especialização em gravura
do Instituto de Belas Artes do Rio de Janeiro. O Instituto de Belas Artes é a escola que virou Escola de Artes
Visuais do Parque Lage. Em 2008, já morando em São Paulo, fiz o curso de um ano do Masp sobre história
da arte. Fiz duas exposições individuais onde apresentei técnicas experimentais. A primeira, Pinturas
cafajestes, na biblioteca da Cultura Inglesa do Rio de Janeiro em 1990, mostrou a tinta automotiva industrial como possibilidade técnica. A segunda,
em 1998 na Vila Riso (RJ), trouxe a impressão em grandes dimensões sobreposta à mesma tinta industrial. Esta se chamou Imagens mentirosas e
teve apresentação de Gerd Bornheim. Fiz uma terceira exposição, junto com Caró. Foi a Dimensões do tempo, em 1996, onde explorávamos as
diferenças de visão e técnica entre mãe e filha na abordagem de um mesmo tema, o tempo. Esta exposição foi no Planetário da Gávea. Fui também,
por quatro anos, capista exclusiva de uma revista cultural japonesa editada pela ed. Kodansha. Em 2003, entrei em uma escola de cinema, a Darcy
Ribeiro (RJ) onde completei o curso de roteiro. Como exercício, roteirizei livros meus. Já havia sido co-roteirista há muito tempo, ajudando o Edu no
Balada dos infiéis, de Geraldo Santos Pereira. Meus primeiros livros foram dirigidos a crianças e jovens. Depois, parei de escrever livros, ficando só
com jornalismo. Quando voltei aos livros, escrevia para adultos e não mais para crianças. Sete anos e um dia, meu primeiro romance, é de 1988 e
fala sobre um grupo de amigos durante os sete anos da abertura política brasileira.
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VITÓRIA VALENTINA
O romance vai e volta no tempo, é construído com pedaços de um quebra-cabeça e aos
poucos vai adquirindo corpo e sentido(s). Começa com uma tragédia numa favela: um casal mata
um outro casal de vizinhos para roubá-los. Só que na fuga eles não encontram sorte melhor e
também morrem num acidente de moto. Os filhos dos casais, (Carla) Vitória Valentina e Nando,
terminam por ficarem amigos e crescem juntos. Nando é negro, é gay, e pra lutar contra seu medo
atávico de motos, resolve ser motoboy. Carla torna-se professora, mas também trabalha como
uma espécie de "babá-professora" pra ganhar mais uns trocados. E Nando, para complementar
a sua renda, vende fotos de interesse para portais da internet. Nando e Carla tornam-se cúmplices,
unidos pela força de uma enorme amizade construída a base das adversidades pelas quais
passaram e passam na favela. Acontece que um dia Nando vê uma entrega de dinheiro, que sai
das mãos de um empresário até então sem máculas e vai parar nas mãos de um traficante. Como
fator complicador, temos o fato de que o dono do portal de notícias resolve armar um plano para
pegar empresário e traficante em flagrante, só que o plano dá errado, claro, e é aí que os
protagonistas têm que buscar usar da sagacidade e resiliência pra sair da enrascada. Nesse ínterim,
surgem o desejo, a abnegação, a tolerância consigo mesmo e com os outros.
Num texto afiado repleto de humor e perspicácia, Elvira Vigna critica esses valores cada vez mais
em voga na nossa sociedade, como o consumismo, a força do poder econômico que oprime os
que dependem da sua vontade, e um libelo contra o machismo, e a favor da liberdade do ser e de
ser, tudo isso numa junção perfeita entre texto e imagens em preto-e-branco que, como a própria
autora define, são imagens "sujas". Um deleite para os olhos, mesmo que muitas vezes representem
aquelas velhas questões sociais que continuam aí, pra quem quiser ver, e que continuam doendo
naqueles que ainda não se "icebergdificaram".
O livro é curto, delicado e profundo, como tudo o que sai de dentro dessa autora que existe
para tirar a literatura brasileira do marasmo, e que deveria ser muito mais reconhecida e lida neste
país. Um dia será, mas enquanto esse dia não chega, temos a sorte de ter uma escritora de tal envergadura sempre criando, inventando e colocando
para o mundo não as suas verdades, mas seus questionamentos e suas indignações. E é por isso que devemos ler Vitória Valentina. É por isso que
devemos prestar muito mais atenção na arte desta escritora sem precedentes.

