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Jornalista Miguel Conde é novo curador da Flip
Valor OnLine
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SÃO PAULO - Miguel Conde, 30, jornalista do jornal 'O Globo', foi anunciado hoje como o novo curador da Flip (Festa Literária Internacional de
Paraty). Ele será responsável pela programação do evento que, em 2012, comemora dez anos de existência.
Conde é formado em jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre em letras pela PUC do Rio; trabalhou durante oito anos no
jornal, onde atuou como repórter e editor assistente do suplemento literário Prosa & Verso.
Mauro Munhoz, diretor presidente da Associação Casa Azul, entidade responsável pela Flip, afirmou em nota que 'Miguel possui uma rica
vivência jornalística e, ao mesmo tempo, sólida formação em literatura. A escolha pelo seu nome é uma aposta na inovação e na criatividade, ao
mesmo tempo em que preserva a identidade original da Flip'.
Conde substituirá o curador da edição 2011, Manuel da Costa Pinto, que causou polêmica ao criticar o francês Claude Lanzmann. Flávio Moura,
curador da Flip entre 2008 e 2010, está coordenando projetos especiais em comemoração dos dez anos do evento. Em 2012, Carlos Drummond de
Andrade (1902-1987) será homenageado. O novo curador deixa o cargo no 'Globo' no fim de setembro e assume a curadoria no dia 1º de outubro
próximo.
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