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Festa Literária de Pernambuco 2011 promete trazer o Oriente para
Olinda
Fliporto acontece entre os dias 11 e 15 de novembro, na Praça do Carmo.
O principal homenageado é o escritor pernambucano Gilberto Freyre.
Katherine Coutinho Do G1 PE

Uma viagem ao Oriente é o tema da 7ª Festa Literária Internacional de Pernambuco, a Fliporto, que acontece na Praça do Carmo, em Olinda,
entre os dias 11 e 15 de novembro, e espera atrair um público de entre 80 e 120 mil pessoas. O principal homenageado deste ano é o sociólogo,
antropólogo, historiador e escritor pernambucano Gilberto Freyre. Segundo Antônio Campos, curador do evento, Freyre viu como poucos a matriz
oriental da cultura brasileira e também foi o responsável por apresentar o Oriente ao Brasil através de livros como "Sobrados e Mucambos" e
"China Tropical".
Entre os autores internacionais convidados para a edição deste ano estão o médico indiano e guru hollywoodiano Deepak Chopra; a poeta,
tradutora e jornalista libanesa Joumana Haddad; Derek Walcott, autor caribenho ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, em 1992; o jornalista
palestino Abdel Bari Atwan, que vive em Londres há mais de trinta anos; e Ryoki Inoue, considerado pelo livro Guiness dos recordes o autor com
maior número de publicações individuais no mundo, contando com 1099 livros publicados. Frei Betto, Fernando Baez, Nelson Motta e Fernando
Morais também vão participar do evento.
Os cineastas Guel Arraes, Tizuka Yamazaki e Nelson Pereira dos Santos estarão presentes no Cine Fliporto, que traz uma mostra especial com
tema centrado em Gilberto Freyre e a relação entre o ocidente e o oriente. Sônia Freyre, presidente da Fundação Gilberto Freyre e também filha
do autor, afirma que o pai queria mesmo era ser reconhecido na literatura. “Essa é a oportunidade de ver a obra literária do meu pai, de enaltecer
o Gilberto escritor. Ele sempre dizia que, se fosse para ser conhecido como algo, que fosse como escritor”, conta Sônia.
A festa deste ano traz algumas novidades, como a Fliporto Nova Geração, que homenageia o professor de matemática Malba Tahan e é voltada
para o público juvenil, e a EcoFliporto, que tem como tema "Pernambuco, jardim de baobás" e busca despertar nos visitantes da festa a
consciência ambiental. Outra novidade é uma biblioteca que vai funcionar no espaço Fliporto Criança.
A Fliporto Nova Geração vai contar com oficinas voltadas para o processo de criação, além de palestras e brincadeiras didáticas. "Esperemos
descobrir novos talentos e poder lançá-los em edições vindouras", explica Antônio Nunes, curador do espaço. Nunes ainda ressalta a presença de
ilustradores e escritores, que vão conversar com os jovens sobre o processo de criação de uma obra. Entre os convidados estão Dave Santana, que
ilustrou o livro de Gilberto Freyre a ser lançado na festa, e a apresentadora e ex-casseta Maria Paula.
A Fliporto Digital, espaço que abriga as novidades tecnológicas do ramo literário, traz neste ano uma disputa sobre conhecimentos da literatura
pernambucana. A disputa do “Pernambucaneidade em jogo” acontece no fechamento do espaço e vai premiar os três finalistas com tablets,
segundo a coordenadora Cláudia Cordeiro.
O Porto de Poesia, espaço coordenado por Mônica Silveira, vai contar com a presença de Jorge Ben Jor e Corujão da Poesia no dia 12 de
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novembro. Esse primeiro momento é voltado para a literatura, a música entra em palco depois, com o cantor se apresentando junto com o maestro
Spock no Forte do Queijo, em Olinda. No dia 13, um cortejo poético sai da Praça do Carmo com a presença de atores nacionais.
O Congresso Literário, único espaço pago do evento, vai contar autores de todo o mundo, como Palestina, Paquistão, Israel, Líbano, Índia, China,
Turquia e Japão, para mostrar a inseparável ligação da literatura e a realidade. O passaporte geral custa R$ 80, enquanto cada mesa sai por R$ 10.
De acordo com Eduardo Cortes, são 20 mesas no total e a sala tem capacidade para 900 pessoas. Os painéis podem ser assistidos pela internet e
também na Sala do Telão, segundo Cortes.
Infraestrutura
Além dos novos espaços, os organizadores do evento anunciaram uma praça de alimentação dentro da Cidade das Letras, nome dado ao espaço de
20 mil m² onde ocorre a festa, e um estacionamento no Complexo do Salgadinho com capacidade para mil carros. Um ônibus vai fazer o percurso
entre o estacionamento e a Praça do Carmo, de acordo com a organização do evento.
No ano passado, a Fliporto atraiu 60 mil pessoas, de acordo com os organizadores do evento. O secretário de Turismo de Olinda, Maurício Galvão,
acredita que a festa deva movimentar cerca de R$ 8 milhões para a cidade, R$ 1 milhão a mais que no ano passado.
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