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Polêmicas, tietagem e tributos marcam a Flip 2010
Quase 20 mil pessoas visitaram evento literário em Paraty nesta edição.
Ferreira Gullar, Crumb e iraniana Azar Nafisi foram destaques da temporada.
Do G1, em Paraty
imprimir

Ferreira Gullar, Robert Crumb, Salman Rushdie e
Isabel Allende participam da Flip. (Foto: Walter
Craveiro/Divulgação e Flávio Moraes/G1)
Com quase 20 mil espectadores durante cinco dias de evento, a edição de 2010 da Festa Literária Internacional de Paraty terminou neste domingo
(8) após quase uma semana de polêmicas, tietagem e homenagens.
Segundo dados divulgados pela organização, o evento contou com a participação de 147 autores – 21 deles estrangeiros – 300 prestadores de
serviços e 400 voluntários, sob um orçamento total de R$ 6,3 milhões. A Flipinha, evento dedicado à literatura infantil, contou com um público
de7 mil crianças, próximo do registrado no ano passado.
O público geral do evento foi menor que o de 2009, quando a Flip ultrapassou a marca dos 20 mil visitantes, mas a organização culpa a Copa do
Mundo pelos números atuais. “Toda vez que fazemos a Festa em agosto temos um pouco menos de público, e esse ano não foi diferente”, disse
Mauro Munhoz, diretor geral do evento, durante uma conversa com a imprensa na tarde de domingo. Para 2011, a organização promete realizar a
Flip na sua época usual, julho, ou talvez até no final de junho.
Com o sociólogo Gilberto Freyre como homenageado principal, a programação acabou girando quase excessivamente em torno das ciências
sociais, mas foi salva pelo bom humor de Ferreira Gullar, as polêmicas de Azar Nafisi e homenagens a José Saramago e Carlos Drummond de
Andrade.
Crumb superstar
Com a falta de concorrência do roqueiro Lou Reed, que anunciou semanas antes do evento que não viria a Paraty, o principal nome da Flip
acabou inevitavelmente sendo o quadrinista Robert Crumb, pioneiro dos quadrinhos underground nos EUA e que visita o Brasil pela primeira vez.

Robert Crumb, de roupa e chapéu preto, e
Gilbert Shelton, de branco: 'ele é o cara legal, e eu sou o babaca' (Foto: Flavio Moraes/G1)
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Assim como Chico Buarque em 2009 e Neil Gaiman (também quadrinista) em 2008, Crumb foi alvo de tietagem explícita. Durante a sua estada
em Paraty, Crumb tomou sorvete, deu autógrafos para fãs, mostrou a língua para os fotógrafos e no sábado (7) participou de uma mesa ao lado do
colega de “comix” dos anos 70, o criador dos Freak Brothers Gilbert Shelton.
Brincando o tempo todo, o autor falou sobre política, elogiou a música de Paraty e declarou ter vergonha de ser americano.
Gullar ovacionado
O outro principal nome do evento acabou sendo o poeta Ferreira Gullar. Completando 80 anos em setembro, ele teve direito à mesa em sua
homenagem, onde contou histórias bem-humoradas do início da carreira (como a do “Poema enterrado”) e fez uma leitura emocionante e
emocionada de um trecho de seu “Poema sujo”. Ovacionado, foi aplaudido em pé longamente no final da apresentação.

O escritor Salman Rushdie: filho no palco e
polêmicas com religião. (Foto: Flavio Moraes / G1)
Quem também arrancou aplausos entusiasmados da plateia foi a escritora iraniana Azar Nafisi, que criticou o presidente Lula por suas posições em
relação ao governo do Irã, durante a sua mesa ao lado do israelense A. B. Yehoshua.
Salman Rushdie, o autor de “Os versos satânicos”, foi a principal atração da sexta-feira (6). Ele apresentou o filho, Milan, a quem dedica seu novo
livro “Luka e o fogo da vida”, falou sobre religião, Índia, literatura latino-americana e chamou Terry Eagleton, crítico inglês que participaria de
uma mesa da Flip no dia seguinte. “Ele é um covarde”, disse Rushdie, rebatendo as críticas do colega, que disse que ele era de direita.
Os livros eletrônicos, uma das principais novidades do mercado editorial brasileiro, também foram discutidos durante o evento, em duas mesas
chamadas “O futuro dos livros”, com “capítulos 1 e 2”. Nelas, o historiador Peter Burke chegou a declarar não acreditar que as pessoas estarão
lendo “Guerra e paz” no futuro. Por outro lado, John Makinson, executivo da editora Penguin, afirmou que é um “absurdo dizer que os livros
estão morrendo” e que em 2011 serão publicados 1 milhão de novos títulos impressos em todo o mundo.
Links Patrocinados
More em Campo Grande

Apto. no Melhor do Bairro. 2 e 3 Quartos, Lazer Único na Região
Atlantispark.com.br
Consórcio de Casas

Consórcio imobiliário com até 180 meses. Preencha aqui sua proposta!
www.PortoSeguro.com.br/Consorcio
Conheça o Chery Tiggo

Com Design Moderno e Excelente Acabamento. Confira na Rede Chery!
www.CheryBrasil.com.br/Tiggo
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Login Para enviar seu comentário, é preciso ser cadastrado na Globo.com
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Senha
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Não sou cadastrado na Globo.com » Quero me cadastrar agora
Seu comentário foi enviado e aguarda aprovação.
escrever novo comentário
comentários Não perca tempo e seja o primeiro a comentar esta notícia.
escrever comentário « voltar para a matéria
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Não é mais possível comentar nesta matéria.
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voltar ao topo
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