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Bienal do Livro da Bahia abre a 10ª edição na sexta-feira, em
Salvador
População baiana tem dez dias para curtir a programação literária da Bienal.
Ingressos custam R$ 8 (inteira). Professores e escritores têm gratuidade.
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Comente agora
A 10ª Bienal do Livro da Bahia abre as portas na sexta-feira (28), no Centro de Convenções, em Salvador. O evento literário ocorre na capital
baiana até o dia 6 de novembro, sempre das 10h às 22h. Os ingressos custam R$ 8 (inteira) e R$ 4 (meia). Professores, profissionais do livro e
bibliotecários podem se credenciar pelo site e ter acesso gratuito ao evento.
Com investimento de R$ 3,2 milhões, a expectativa da organização é que o evento movimente cerca de R$ 7 milhões e comercialize
aproximadamente 500 mil livros. Há estimativa de que pelo menos 272 mil pessoas passem pelo Centro de Convenções.
A Bienal está organizada com programações tematizadas, alguns dedicados ao debate literário, à recitais, à leitura dramatizada e também à
literatura infantil.
Confira abaixo as atrações de cada um desses espaços:
Café Literário
Com tema ‘Jorge Amado e o mundo’, o primeiro bate-papo do Café ocorre às 20h do dia de abertura, com a participação dos escritores Ana Rosa
Ramos e Edvaldo Bérgamo, mediados pela doutora em letras pela USP, Rosana Patrício.
No rol de escritores, a Bienal recebe o jornalista Fernando Morais, o poeta e cronista Fabrício Carpinejar, o produtor musical Nelson Motta e,
dentre outros, a dramaturga Cleide Mendes. Também participam do grande encontro literário Nelson Pretto, professor da Faculdade de Educação
da UFBA e especialista em mídias digitais, além de Luís Eduardo Matta, além de Luís Eduardo Matta, considerado autor destaque no romance de
suspense não-policial.
Leitura dramatizada
Os atores Harildo Deda, Luis Miranda, Emanuelle Araújo, Yumara Rodrigues e Marcos Machado foram os escolhidos para encenar trechos de
obras no espaço chamado de ‘Livro Encenado’, novidade da Bienal. De acordo com a organização, a ideia do espaço é unir teatro e literatura
através de recitais de livros escritos por nomes como Jorge Amado, Clarice Lispector, Machado de Assis e Castro Alves.
Cordel e Poesia
A linguagem da poesia estará concentrada na Praça Cordel e Poesia, dedicado aos escritos da cena contemporânea. A praça irá receber 83 artistas
e estará aberto ao público nos dez dias do evento, a partir das 18h. Cada artista terá cerca de 50 minutos para declamar poemas. O curador da
Praça é o poeta baiano José Inácio Vieira Melo.
Ciranda do Livro
Teatro, música e contação de histórias serão apresentados especialmente para as crianças no espaço Ciranda do Livro. A programação é
comandada pela Outra Companhia de Teatro, que preparou o espetáculo ‘Colcha de Retalho’, com base em três contos: “Lenda das Conchas" de
Luiz Antônio Jr, "Edith e os peixes" de Eddy Veríssimo e "O menino que queria virar passarinho" de Luiz Buranga.
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