G1 - Literatura e criatividade em lugares inusitados de Goiânia até set...

1 de 3

http://g1.globo.com/goias/noticia/2011/08/literatura-e-criatividade-em-...

28/08/2011 16h19 - Atualizado em 28/08/2011 16h22

Literatura e criatividade em lugares inusitados de Goiânia até
setembro
2ª Revirada Cultural de Goiânia divulga poemas e poesias de maneira lúdica.
Programação tem o objetivo de contribuir para democratização da leitura.
Adriano Zago Do G1 GO
imprimir
Além de shows e espetáculos teatrais, a 2ª Revirada Cultural de Goiânia está oferecendo ao público a oportunidade de trilhar pelos caminhos da
literatura de forma inusitada. A organização do evento programou quatro ações que poderão ser assistidas de maneira lúdica em vários pontos da
capital até o próximo dia 12 de setembro.
Intervenções
A ação “Mas que Pisada” pode ser considerada uma das mais curiosas dentro da programação. Poesias de autores locais e nacionais foram
expostas em cartazes colados nos pisos, ruas, praças, parques e calçadas da capital goianiense.
Entretanto, o projeto “Poesia na Escada” escolheu as escadas de diversos prédios para propagar cartazes com poesias de autores locais.
saiba mais
Companhia de Arte reapresenta espetáculo infantil no teatro Sesi
Projeto Literatura no Eixo estimula a leitura dentro dos ônibus de Goiânia
“Achei um Livro!!!”, é a expressão de uma mobilização cultural já existente em outras cidades brasileiras. A ideia é deixar livros por diferentes
lugares e, quem achá-los, terá a oportunidade de fazer a leitura e depois colocar em outro local para outra pessoa encontrar e usufruir. Os
principais pontos escolhidos são os pontos de ônibus, bancos de praça, portas de estabelecimentos públicos, bares, frentes de igreja, dentre outros.
Em meio às dificuldades que os usuários enfrentam no transporte público em Goiânia, a intervenção “Literatura no Eixo” tem o objetivo de
contribuir para uma modificação cultural no cotidiano de quem utiliza o Eixo Anhanguera. Livros, poemas, fanzines (revista editada por um fã) e
músicas serão oferecidos até o fim da 2ª Revirada Cultural aos passageiros.
Objetivo
Segundo João Melo, um dos produtores da Revirada Cultural, a principal meta é viabilizar o acesso cultural a toda a população. "Um simples passo
pode contribuir para democratização da cultura para um público amplo. Quem não tem acesso por falta de hábito ou de recursos financeiros e
educação, pode ter o cotidiano invadido pelas ações literárias da programação”, acredita Melo.
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