Lázaro Ramos, Lilia Schwarcz e Felipe Hirsch comandam a
abertura da Flip 2017

As palavras de Lima Barreto ganharão vida pela voz de Lázaro
Ramos na sessão de abertura da Flip 2017. Os textos interpretados
pelo ator farão parte de uma apresentação ilustrada criada pela
historiadora Lilia Schwarcz. Felipe Hirsch, responsável pela direção
de cena, completa a trinca que comandará a sessão que abre a 15ª
Flip, que acontece entre os dias 26 e 30 de julho, em Paraty.

A mesa

Um dos principais atores do país, Lázaro Ramos também se
notabilizou por interpretar personagens que trazem a questão social
e racial, como Zumbi dos Palmares (1996) com o Bando de Teatro
Olodum, Madame Satã (2002) e Martin Luther King (2015). O ator
está no ar atualmente com o programa Espelho, no Canal Brasil, no
qual entrevista figuras de destaque na cultura e na intelectualidade
afrobrasileiras. Na Flip 2017, Lázaro lançará também o livro Na
minha pele, no qual trata de sua trajetória como ator negro..

Conhecida por obras voltadas a temas relacionados ao racismo e à
história social brasileira, a historiadora Lilia Schwarcz trará ao
público da Flip seu novo olhar sobre o Autor Homenageado,
resultado de pesquisa de mais de uma década que gerou a
biografia Lima Barreto, triste visionário, que será lançada em junho.

A direção de cena fica a cargo de Filipe Hirsch, que realizou, ao
longo de sua carreira, uma série de espetáculos que levam ao teatro
o melhor da literatura brasileira e internacional, como Puzzle e A
Tragédia Latino-Americana.
“Creio que será uma abertura tão informativa quanto tocante. Para
começar a Flip, a plateia terá já um excelente quadro da trajetória e
da época em que viveu Lima Barreto, suas dificuldades e dores, ao
mesmo tempo em que será apresentado a uma seleção daquilo que
seu grande talento produziu, seus textos em voz alta por um grande
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intérprete. Será a união de três autores geniais em torno de Lima
Barreto: a historiadora Lilia Schwarcz, o ator Lázaro Ramos e o
diretor Felipe Hirsch”.
“A sessão de abertura desta edição vai ser uma excelente
oportunidade de trazermos ao público a complexidade e atualidade
da vida e da obra do Lima Barreto”, afirma Mauro Munhoz, diretorgeral da Flip. “O formato novo reforça a característica da Flip de
integração das linguagens ao unir teatro, História e literatura.”

Patronos 2017
O Programa de Patronos é um plano de mecenato voltado a
pessoas físicas que apoiam a realização da Festa Literária
Internacional de Paraty.

Além de contribuir para a viabilização dos 5 dias de evento, o
patrono fomenta as ações educativas de permanência promovidas
pela Flip no território.

Os benefícios incluem ingressos para a Programação Principal da
Flip, convites para o coquetel de boas-vindas com a participação
dos autores, e encontros com a curadora e com o diretor-geral da
Flip, entre outras atividades.

Mais informações pelo e-mail patronos@casaazul.org.br.
Quem faz a Flip
A Casa Azul é uma organização da sociedade civil de interesse
público e sem fins lucrativos que desenvolve projetos nas áreas de
arquitetura, urbanismo, educação e cultura. Há mais de vinte anos,
desenvolve

ações

capazes

de

potencializar

importantes

transformações no território, a exemplo da Flip. Em Paraty, onde a
associação se originou, esse processo levou à realização de ações
de permanência, como a Biblioteca Casa Azul e o Museu do
Território de Paraty, que seguem em funcionamento durante todo o
ano.

2 de 3

Patrocínio
A programação da Flip é realizada por meio da lei de incentivo à
cultura do Ministério da Cultura do Governo Federal e conta com
patrocínio do Itaú, da EDP e de outras empresas e organizações em
vias de captação.
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