
A escritora Sibylle Lewits-
charoff vai receber o Prêmio
Georg Büchner, dedicado ao
conjunto da obra de um autor.
“Em seus livros, Sibylle Lewits-
charoff nos levou além do que
acreditamos ser a realidade
por meio de sua inesgotável
imaginação, de sua fantasia nar-
rativa e de sua criatividade lin-
guística”, afirma o comunicado
distribuído pela Academia da
Língua e da Literatura, institui-
ção alemã que distribui o prê-
mio. Seu livro mais recente é
Blumenberg, ficção sobre o filó-
sofo Hans Blumenberg. / EFE

MANIFESTO
Sibylle Lewitscharoff
recebe prêmio alemão

Portugal recuperou uma obra
inacabada de um de seus maio-
res escritores, Eça de
Queiroz (1846-1900),
uma opereta cômica
que esteve perdida
por mais de um
século e foi edita-
da e apresentada
ontem na Feira do
Livro de Lisboa. Tra-
ta-se de A Morte do Dia-
bo, uma crítica social feita
por demônios aborrecidos que
o autor nunca chegou a con-
cluir e cuja partitura e libreto
foram lançados só agora. / EFE

As redes MTV, VH1 e CMT
anunciaram o Live Music Day

Festival, maior evento mu-
sical a ser realizado

somente online. O
concerto virtual –
que terá duração
de 24 horas – está
marcado para o dia

19 e contará com
apresentações de

mais de 50 bandas e
artistas. As performances

acompanham a entrega do prê-
mio O Music Awards, concedi-
do com base na opinião do
público. / REUTERS

Cineastas como Michael Hane-
ke, Pedro Almodóvar (foto),
Ken Loach, Konstantinos Cos-
ta-Gavras, Bertrand Tavernier,
Stephen Frears, Isabel Coixet
e os irmãos Taviani anuncia-
ram ontem apoio ao manifesto
A Exceção Cultural Não É Ne-
gociável. O texto, que foi colo-
cado na internet pelos irmãos
cineastas Jean-Pierre e Luc
Dardenne defende que a área
cultural fique de fora do Trata-
do de Livre Comércio entre
União Europeia e Estados Uni-
dos. A exclusão é apoiada por

15 ministros da Cultura de paí-
ses europeus, que temem que
a invasão de produtos ameri-
canos, em especial filmes pro-
duzidos em Hollywood, traga
prejuízos aos produtores e
criadores europeus. / EFE

LITERATURA – 2

Literatura

Teatro

Obra perdida de Eça de
Queiroz é recuperada

Paço das Artes recebe
programação do Festim
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Cineastas pedem exclusão da cultura de
tratado de comércio entre UE e EUA
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Salão do Livro reúne
autores, professores
e pequenos leitores
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MTV vai sediar o maior
festival online de música

Começa hoje a 2.ª edição do
Festival de Teatro em Miniatu-
ra (Festim). O evento, realiza-
do no Paço das Artes pelo Gru-
po Girino Teatro de Animação,
segue até sábado com progra-
mação formada por apresenta-
ções de miniespetáculos, cai-
xas de teatro lambe-lambe, ex-
periências cênicas, performan-
ces, oficinas e debates. Tam-
bém será lançado o segundo
número da Revista Anima. Ou-
tras informações sobre o festi-
val teatral – que tem entrada
gratuita – estão disponíveis no
site oficial (festim.art.br).

Daniel Schenker
ESPECIAL PARA O ESTADO / RIO

Privilegiar o processo em detri-
mento do resultado é uma das
característicasprincipaisdo Fes-

tival Cena Brasil Internacional,
que chega hoje à segunda edição
no Rio. Essa plataforma não de-
ve ser entendida como uma des-
preocupação com a qualidade,
que, inclusive, norteia a seleção

brasileira e estrangeira. Contu-
do, o diferencial da iniciativa re-
side no esforço em promover
uma interação criativa entre as
companhias, que não são convi-
dadas apenas a realizar apresen-
tações avulsas, mas a permane-
cer na cidade durante todo o
tempo do festival e entrar em
contato com outros grupos.

“É difícil manter as compa-
nhias em residência no Rio por
causa dos custos. No entanto,
só tem sentido se acontecer des-

sa forma”, afirma o produtor
Sérgio Saboya, idealizador do
festival, que reúne 18 espetácu-
los (11 brasileiros e sete estran-
geiros) a preços populares. O
evento ocupa, até o dia 16, o Cen-
tro Cultural Banco do Brasil, a
Casa França-Brasil e o entorno
da região. Diferentemente do
ano passado, quando viajou pa-
ra São Paulo e Lorena, o festival
não sairá do Rio devido a limita-
ções orçamentárias.

Não por acaso, o evento conta
com uma parte voltada para resi-
dências. Alguns grupos foram in-
cluídos: Cia. Mungunzá de Tea-
tro – com Luis Antonio-Gabriela;
Teatro Independente, Teatro
Inominável, Omondé – coletivos
congregados no projeto de mon-
tagemdeMaravilhoso;GrupoMa-
giluth – com Aquilo Que meu
Olhar Guardou para Você; e
Companhia do Latão – com Pa-
trão Cordial. A integração entre
experiências diversas também
rendeu What I Heard About the
World, gerado a partir da cone-

xão entre as companhias Mala
Voadora, de Portugal, e a Third
Angel,daInglaterra.EoCenaBra-
sil Internacional travou parceria
com o Festival de Arte Serrinha,
emBragançaPaulista,quepermi-
tirá que esses dois grupos estran-
geiros e a Companhia do Latão
sigamparalácomointuitodetra-
balharemprocessocolaborativo.

As companhias em residência
poderão ser selecionadas para
festivais interna-
cionais. Este ano,
quatro grupos
(Amok, Arma-
zém,CaixadeEle-
fanteeTeatroMá-
quina),queestive-
ram no Cena Bra-
sil Internacional do ano passado,
irão para o Festival de Edimbur-
go. “A escolha não é minha e sim
dos próprios grupos”, frisa Sabo-
ya, acerca da iniciativa, apoiada
pelo Ministério das Relações Ex-
teriores, que visa à difusão de es-
petáculos brasileiros no exterior.
“Esta inserção é fundamental.
Hágruposquesesustentammais
nomercadointernacionaldoque
no Brasil. Atualmente, no País, as
companhias não estão conse-
guindo manter repertórios. As
temporadas ficaram meteóricas.
Os períodos de processo investi-
gativo vêm diminuindo. Nós nos
tornamosmuitodependentesdo
poder público. É necessário pen-
sar em modelos distintos. A mu-
dança precisa vir dos artistas.”

Independentemente das rele-

vantes questões de mercado, os
espectadores do Cena Brasil In-
ternacional vão se deparar com
uma seleção interessante. Além
dos trabalhos citados, o festival
apostanoteatroargentino,repre-
sentado pelos grupos Teatro
Timbre 4 (com Tercer Cuerpo) e
Intimo Teatro Itinerante (com
Pueden Dejar lo Que Quieran).
Da Bélgica vem o grupo De Facto
(com Les Langues Partenelles).

Entre os desta-
ques, o Latão faz
a sua primeira
temporada com
Patrão Cordial,
montagem esco-
rada em O Senhor
Puntilla e seu Cria-

do Matti, peça de Bertolt
Brecht, e inspirada em Raízes do
Brasil, livro de Sérgio Buarque
de Holanda. “O texto fala sobre
a dialética da intimidade como
moeda de dominação simboli-
zada pela figura do patrão cor-
dial, que está se extinguindo. A
nossa elite vem assumindo uma
postura mais direta, menos
mascarada. Cabe observar co-
mo um mesmo discurso ideoló-
gico muda de feições ao longo
do tempo”, explica o diretor Sér-
gio de Carvalho. Projeto inter-
nacional, mas próximo do públi-
co brasileiro, Bane é uma trilo-
gia escrita por Joe Bone, que se
encarrega de interpretar 38 per-
sonagens. “Busco a fusão entre
a linguagem teatral e a cinema-
tográfica”, assinala Bone.

Em sua segunda edição, Festival
Cena Brasil Internacional continua a
investir no intercâmbio entre grupos

De hoje até o dia 16,
evento da Fundação
Nacional do Livro Infantil
e Juvenil discute, no Rio,
a promoção da leitura

Na comédia Bane, o ator Joe Bone se encarrega de interpretar 38
personagens. “Busco a fusão entre a linguagem teatral e o cinema”,
explica. A peça já foi encenada no Brasil pelo ator Gustavo Rodrigues

24 H

Ferréz. Autor fala sobre O Pote Mágico, seu primeiro infantil

Um ator, 38 personagens

O Patrão
Cordial.
Peça da
Companhia
do Latão

Contaminação
criativa

DE SHOWS SERÃO
TRANSMITIDAS

ONLINE PELO LIVE
MUSIC DAY

Maria Fernanda Rodrigues

Com a presença de Ziraldo, Pe-
dro Bandeira, Ana Maria Macha-
do, Stella Maris Rezende, Guaz-
zelli, Ilan Brenman, Rui de Oli-
veira, Marina Colasanti, Fernan-
do Vilela, Thalita Rebouças, Fer-
réz, Fabrício Carpinejar, Lúcia

Hiratsuka e Janaína Tokitaka,
entre tantos outros escritores e
ilustradores, começa hoje, no
Rio, o 15.º Salão Nacional do Li-
vro Para Crianças e Jovens.

Até o dia 16, pequenos leito-
res, pais e professores encon-
tram, no Centro de Convenções
SulAmérica, uma série de even-
tos –de contação de histórias pa-
rabebês a palestras sobreforma-
çãode leitores.Ao todo,68 edito-
ras estarão por lá vendendo li-
vros. Organizado pela Funda-
ção Nacional do Livro Infantil e
Juvenil (FNLIJ), o encontro te-
rá como tema a ilustração e a Co-

lômbia como país convidado –
virão 6 ilustradores, 5 escritores
e especialistas em leitura.

A homenagem é justa – é de lá
que vem o modelo de biblioteca
parque replicado, com sucesso,
em locais como Manguinhos e
Rocinha, no Rio, e no espaço on-
de funcionou o presídio do Ca-
randiru, em São Paulo.

Elizabeth Serra, secretária-ge-
ral da FNLIJ, conta que uma das
novidades desta edição será a
exposição com trabalhos de 120
ilustradores. A última vez que a
entidade organizou uma mos-
tra semelhante foi há 20 anos
para a Feira do Livro Infantil de
Bolonha. Na exposição de ago-
ra, os pioneiros, uma retrospec-
tiva histórica e alguns ilustrado-
res em destaque. “O universo
da ilustração cresceu enorme-
mente no Brasil e foi preciso es-
colher alguns”, comenta. O sa-
lão sempre valorizou esse traba-
lho, tanto que um dos espaços é
dedicado à produção, ao vivo,

de desenhos. Os ilustradoresen-
caram a página em branco e a
criançada assiste.

São esperados 17 mil alunos
da rede municipal e 12 mil da
rede particular. Todos sairão de
lá com um livro na mão, garante

a secretária. “Compramos 40
mil livros para distribuir para os
estudantes.” Professores da re-
de municipal ganharam cartões
com crédito a ser gasto na feira.
A ideia é manter atualizado o
acervo das escolas.

Uma série de eventos para
educadores e profissionais do
mercado editorial será realizada
paralelamente à programação
de encontros com os autores,
que terá seu momento de histe-
ria garantido com a presença de
Ziraldo e Thalita Rebouças. Se-
rão debatidos, nos seminários,
temas como a formação de leito-
res, a democratização do acesso
à leitura entre os deficientes vi-
suais e a literatura indígena.

Experiências latinas na área
de formação de leitores serão
apresentadas por pesquisado-
res do México, Cuba, Bolívia, Pe-
ru, Equador, Venezuela, Argen-
tina, Uruguai e Guatemala. No
4.º Encontro Nacional do Vare-
jo do Livro Infantil e Juvenil,
destaque para o e-book e para a
discussão sobre como as livra-
rias podem atrair os jovens para
seus espaços. Graciliano Ramos
e a obra Ou Isto Ou Aquilo, clássi-
co de Cecília Meirelles, também
têm destaque na programação.

PARA CURADOR,
É O FOCO NA
RESIDÊNCIA QUE DÁ
SENTIDO À MOSTRA
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 jun. 2013, Caderno 2, p. C4.




