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Ferreira Gullar vai substituir Antonio
Tabucchi na Flip
Escritor italiano cancelou participação por problemas de saúde.
Festa literária acontece de 4 a 8 de agosto, em Paraty (RJ).

imprimir

Do G1 RJ

A organização da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) informou
nesta sexta-feira (2) que, devido a problemas de saúde, o escritor italiano
Antonio Tabucchi não participará mais da 8ª edição do evento entre os
dias 4 e 8 de agosto na cidade do Sul Fluminense. Para o seu lugar, foi
convidado o poeta Ferreira Gullar.
Recém-premiado com o Camões, prêmio mais importante da língua
portuguesa, Gullar lerá poemas de seu livro inédito e falará sobre sua
carreira.

O poeta Ferreira Gullar, que vai ler poemas e falar
sobre a carreira durante a 8ª edição da Flip
(Foto: Divulgação / site oficial)

Além de poeta, Gullar, que faz 80 anos em setembro, também é
conhecido pela crítica de arte e dramaturgia. Ele ainda escreveu ensaios,
crônicas, memórias e até ficções curtas. Sua obra “Poema sujo”, escrito
no exílio em 1975 e publicado apenas em 1976, mistura lembranças da
sua infância no Maranhão com questões políticas.

Festa plural
A Flip deste ano vai apostar na pluralidade de temas para atrair mais
público e reforçar sua importância dentro do calendário cultural brasileiro. Além de homenagens a grandes nomes da
literatura latinoamericana, entram em discussão no evento assuntos como o futuro dos livros na era do iPad e o reforço
na abordagem de temas pop. Palestras discutirão a recente febre em torno de "Alice no País das Maravilhas" e terão a
presença de nomes como os do cantor Lou Reed e do quadrinista Robert Crumb.
Neste ano, a festa literária conta com orçamento de R$ 6,3 milhões — e espera, segundo seus organizadores, atrair 20
mil pessoas à cidade fluminense. Participarão da 8ª edição 35 autores de 14 países diferentes.
Os ingressos começam a ser vendidos a partir das 10h da próxima segunda-feira (5). O prazo vai até o dia 3 de
agosto pelo site www.ticketsforfun.com.br, pelo telefone 4003-0848, e nos pontos oficiais de venda. A partir de 4 de
agosto, quando a festa começa, os ingressos serão vendidos apenas na bilheteria da Flip em Paraty.
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Links Patrocinados
Conheça a VW Parati

A station mais jovem do país. Monte a sua no site agora mesmo!
Volkswagen.com
Pousada Naus de Paraty

Reserve suítes amplas e completas com piscina, hidro e varanda.
www.nausdeparaty.com.br

globoshopping
Ofertas

Ricardoeletro.com
TV Philips LED 40
Polegadas


12 x R$316,58
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