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esde 2013 no Brasil, a revista IRS é uma parte
importante na divulgação cultural e turística
do Azerbaijão no país, além de uma fundamental base para o conhecimento sobre a nação do
Cáucaso. Com outras edições em 16 idiomas além do
português , uma fonte inesgotável de conhecimento
sobre o Azerbaijão, sua história e seu pujante desenvolvimento.
Como não se apaixonar por Lahij, seus temperos e
utensílios de cobre; ou se encantar com a história de
Latif Karimov, o gênio da tapeçaria. Essas e outras importantes histórias fizeram parte da primeira edição da
revista em nosso idioma.
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Música, dança, diplomacia, multiculturalismo, turismo regional, esportes e vários outros temas foram
amplamente abordados por autores brasileiros e azerbaijaneses, e me sinto honrado de contribuir com parte
dessa história.
Essa relação recíproca com a revista IRS começa com
a redação em 2013 do concurso “O que eu sei sobre o
Azerbaijão?” que se tornou um artigo em 2014 sobre o
conflito do Nagorno-Karabakh (1). Além do meu texto
outros vencedores das edições de 2013 e 2014 deste
concurso tiveram espaço na revista para expor seus trabalhos sobre os temas abordados, como, por exemplo
o Jazz Mugham de Veronica Deviá (2), a origem do idio-
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ma azerbaijanês com Norton Ficarelli (3) e o Genocídio
de Khojaly escrito pro Natália Gondim (4).
Ainda sobre esse tema do Genocídio, IRS foi importante para divulgar a campanha “Justiça para Khojaly”
no Brasil, seja em citações como no artigo mencionado
anteriormente, ou abrindo espaço para que eu pudesse
contar um pouco dessa história (5), das minhas palestras e a jornada para que mais pessoas conhecessem o
país e sua história aqui no Brasil. Com as palestras sobre
o conflito e os brutais eventos em Khojaly, a IRS foi material importante na distribuição da informação sobre o
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país e compartilhada com centenas de estudantes em
vários estados do país.
Sobre isso a IRS trouxe uma grande herança para
mim, e foi a inspiração para a criação do portal de notícias e artigos acadêmicos Espaço Cáspio (6), o qual
junto com uma dedicada equipe voluntária, proporcionada por acordos de cooperação com universidades
e think-tanks, publica conteúdos em forma de artigos
para o site, e pequenos resumos para utilização em redes sociais como Instagram. Além disso, temos vídeos e
podcast sempre abordando temas do Azerbaijão e uma
expansão para o Cazaquistão.
Os podcasts, coordenados por três estagiários, utilizaram bastante a IRS como fonte de pesquisa. Gustavo
de Sá, participante do Podcast conta um pouco sobre
a experiência com a revista: “Meu breve contato com
a revista foi extremamente satisfatório, tive em mãos
um conteúdo de qualidade sobre a Fórmula 1 em Baku
e de antemão obtive informações culturais e políticas
que não encontraria em nenhum lugar em específico,
parabenizo a revista pelo ótimo trabalho e anseio por
mais material como o que tive, pois nos ajudou muito
na construção de muitos episódios do Espaço Cáspio
Podcast.” João Frizzera, outro importante membro da
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quanto sua história de resistência e conquista; servindo assim como uma porta de entrada para muitos dos
mais interessantes tópicos que envolvem o Azerbaijão”
Fonte de inspiração para vários conteúdos, responsável pelo primeiro contato com o Azerbaijão de muitas pessoas, a revista IRS chegou a vários políticos influentes, diplomatas, estudantes universitários e até a
humoristas famosos no Brasil, como, por exemplo Léo
Lins, que conheceu o Azerbaijão para uma reportagem
sobre um evento em Baku.
Seja como novidade, ou para ampliar os conhecimentos sobre a região a revista cumpre bem a sua
função e sou muito grato por todo conhecimento adquirido e por contribuir com a expansão da revista em
sua edição nacional. Novos projetos virão, e eu, o portal
Espaço Cáspio e toda nossa equipe estaremos sempre a
disposição para contribuir com esse processo.
Referências:
equipe afirma que “A revista IRS Herança é uma publicação voltada à promoção de diversos temas ligados
à sociedade azeri que, a meu ver, tem seu ponto mais
forte na grande variedade dos temas englobados e na
capacidade de transmitir este enorme volume de informações eficazmente, seja através de textos com linguagem acessível ou através de belas imagens e pinturas.
Os temas em questão, que podem englobar desde a
história e política do país até práticas culturais e artísticas auxiliam na criação da imagem de um país que,
como já se sabe, possui uma cultura tão rica e diversa
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