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'A Bahia tem grande interesse pela literatura', comemora curador
da Flica
Escritor Aurélio Schommer conversou com exclusividade com o G1.
Festa Literária começa nesta terça-feira e vai até domingo em Cachoeira.
Ingrid Maria Machado Do G1 BA
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Comente agora

Aurélio Shommer é o curador da Flica. "A festa vai
ser anual", diz. (Foto: Divulgação)
A I Festa Literária Internacional de Cachoeira - Flica, no Recôncavo Baiano, começa em grande estilo nesta terça-feira (11) e segue até o
domingo (16).
Com as inscrições encerradas com menos de uma semana de divulgação do evento, a grande procura pelas mesas e a realização da festa,
comprovou o que Aurélio Schommer já sabia: “A Bahia tem um grande interesse pela literatura”, diz o responsável pela curadoria da Flica.
A festa começa com a mesa de abertura ‘Literatura Brasileira – Sucesso de Crítica e Público’, com participação de Fernando Morais, Miguel
Sanches Neto e Raquel Cozer. A organização está esperando aproximadamente dez mil pessoas durante uma semana em Cachoeira, uma das
cidades mais importantes para a Independência da Bahia. Na terça-feira ainda, o público poderá assistir a apresentação da Orquestra Rumpillez
que abre a programação musical do evento.
saiba mais
Flica tem programação paralela que estará aberta ao público em Cachoeira
Artistas prometem agitar palco musical da Flica 2011, em Cachoeira
Para compreender o que a Flica pretende fazer com Cachoeira e com a Literatura baiana, Schommer concedeu uma entrevista especial ao G1.
“Para você conseguir trazer nomes para uma festa literária, que é a primeira, e que vai acontecer no interior da Bahia, é um pouco complicado,
porque ninguém conhece ainda a festa. É diferente de uma Flip [Festa Literária Internacional de Paraty – RJ], que os próprios autores querem
participar. Mesmo assim, chegaram muitos nomes, negamos alguns e outros não puderam vir. Sobre a representatividade baiana, selecionamos
alguns intelectuais que temos no estado. Temos três mesas baianas, duas de romance e uma de poesia. Seria muito injusto dizer que reunimos os
melhores autores baianos. Mas é uma boa mostra que se produz na Bahia”, explica o curador.
A Bahia tem uma segunda chance agora em que o livro sai do papel e vai para a tela de computador e para outras interfaces"
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Aurélio Schommer
Samba, teatro e jornal
A Festa Literária traz nomes de autores que escrevem para além do livro, uma das preocupações da curadoria. Adelice Souza, dramaturga e
contista baiana participa da mesa ‘Páginas Baianas’, que acontece na quinta-feira (13), às 10h. 'Jeremias - O Profeta da Chuva' é um dos
espetáculos da dramaturga.
Além dela, o também baiano, nascido em uma fazenda de cacau em Itabuna, Hélio Pólvora, escritor e jornalista, foi crítico literário do Jornal do
Brasil, Revista Veja e do Correio Brasiliense estará presente na Flica na mesa ‘Linguagens e Geografias’, que acontece no sábado (15), às 19h.
Para ampliar essa proposta de ir além do livro, a Flica convidou o sambista carioca Nei Lopes, que também é compositor e escritor. Ligado às
escolas de samba Acadêmicos da Salgueiro e Vila Isabel ele é autor de mais de 10 livros e grandes sucessos do samba brasileiro como ‘sambista
perfeito’.
Bahia X Livro de Papel
O livro no Brasil completa 200 anos, antes disso não existia livro no país e foi na Bahia que ele nasceu. A primeira gráfica também foi na Bahia,
em uma época em que a capital do país era o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tomou a frente da publicação baiana, ficando o estado nordestino
como o 2º maior estado em caráter de publicação nacional. Esse período durou até 1940. Após o término das editoras baianas, por volta de 1970,
nada mais entrou no lugar. “A Bahia continua até hoje sem uma editora com circulação nacional. E os autores baianos possuem grande dificuldade
de circular nacionalmente, são poucos os que conseguem”, explica Schommer.
“A Bahia fracassou com o livro de papel. Então a Bahia tem uma segunda chance agora em que o livro sai do papel e vai para a tela de
computador e para outras interfaces”, explica o curador. Por conta disso, “nossa maior ousadia foi trazer Bob Stein, que vai trazer uma nova
proposta, que é a literatura em game, que é a linguagem na internet. Ele, desde a década de 1980, vem estudando a digitalização das linguagens. O
que o Bob vem dizendo é uma coisa muito interessante, e que deve ser ouvido com bastante carinho”.
Flica 2012
Para 2012, Schommer garante muitas novidades. “A Flica será anual, já esta sendo trabalhada a próxima. Queremos fazer mais em 2012, que é
botar o autor baiano para dialogar com autores de fora. Queremos ainda trazer um bom autor de novela, como Agnaldo Silva para debater com um
autor de sucesso de série americana, como um roteirista de Law & Order, ou House, ou outra série qualquer”, explica.
“Outra coisa que quero trazer é literatura negro americana. Existe muita literatura africana morando nos EUA. Trazer esse fenômeno pra cá com o
objetivo de provocar os nossos escritores. Nós ainda não estamos fazendo a ponte com a África moderna”, conclui o curador.
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