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6ª Fliporto discutirá literatura judaica e
homenageará Clarice Lispector
da Livraria da Folha
De 12 a 15 de novembro, a Fliporto (Festa Literária Internacional de Pernambuco) se
instalará em Olinda. A sexta edição do evento terá como tema a "Literatura e presença
judaica no mundo ibero-americano". A escritora de origem ucraniana Clarice Lispector
(1920-1977), que completaria 90 anos em 10 de dezembro de 2010, será a homenageada
da festa.
Divulgação

Clarice Lispector primava pelo mimetismo e hermetismo em seus romances e contos

Dentre os brasileiros, confirmaram presença o ensaísta Ricardo Piglia, o historiador
Ronaldo Vainfas, o jornalista, escritor, professor e educador Arnaldo Niskier, a professora e
escritora Nádia Battella Gotlib, o autor e médico Moacyr Scliar, o escritor e advogado
Ronaldo Wrobel, a autora e professora Adriana Armony, e o escritor e jornalista Guilherme
Fiúza.
O professor da Universidade de Paris VII François Jullien, os norte-americanos Mark Dery
(crítico), Camille Paglia (escritora), Benjamin Moser (escritor e jornalista) e Richard Zimler
(escritor naturalizado português), o escritor canadense Alberto Manguel, e o escritor e
psicanalista Contardo Calligaris, colunista da Folha, compõem o rol de convidados que
participarão da Fliporto.
Já, a quarta edição da Fliporto Digital terá a presença de Sílvio Meira, professor titular do
Centro de Informática da UFPE, a poeta, advogada e ativista social Delasnieve Daspet e
Antonio Miranda, membro da Academia de Letras do Distrito Federal e mediador de todas
as palestras do encontro. A professora de literatura brasileira, ensaísta e webdesigner
Cláudia Cordeiro é a coordenadora da Fliporto Digital.
Até 29 de setembro, os interessados (brasileiros e estrangeiros) em participar do concurso
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podem inscrever suas micropoesias em português no "TOC 140 - Poesia no Twitter" aqui.
Para validar a inscrição, o participante deverá seguir o Twitter da Fliporto. Acesse o
regulamento e cronograma da atividade.
O anúncio dos vencedores será divulgado no dia 30 de outubro. Os prêmios serão
entregues em 15 de novembro, durante a Fliporto Digital. O primeiro lugar receberá R$
3.000, o segundo, R$ 2.000, e a terceira melhor micropoesia receberá R$ 1.000. Os três
ganhadores receberão um kit da Fliporto 2010 e terão livre acesso a todas as palestras.
O escritor, advogado e curador da Fliporto, Antônio Campos, confirmou a publicação de
uma antologia com os 100 melhores micropoemas do "TOC 140 - Poesia no Twitter".
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Links no texto:
aqui
http://www.fliporto.net/premio_tok140.html
Twitter
http://twitter.com/fliportope
regulamento e cronograma
http://www.fliporto.net/premiotoc140.html
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