Na Flip, um Casarão para Ruth Guimarães
Ponto alto da homenagem do Instituto Silo Cultural é
uma roda de conversa sobre a literatura da escritora,
com presença de Lázaro Ramos

A escritora Ruth Guimarães é a homenageada do
Instituto Silo Cultural, na Flip 2017, que acontece de 26 a
30 de julho, em Paraty. Falecida em 2014, a autora
ocupou a cadeira número 22 da Academia Paulista de
Letras. Produziu romances celebrados pela crítica,
pesquisas folclóricas e traduções do francês e do latim.
Foi aluna de Mário de Andrade e amiga de grandes
escritores como Guimarães Rosa, Jorge Amado, Antonio
Candido e muitos outros. Durante a Flip, a sede do Silo
receberá a denominação de “Casa Ruth Guimarães”.
Os

idealizadores

do

evento

são

Luís

Perequê,

compositor, cantor e produtor cultural nascido em Paraty,
e sua mulher, a coreógrafa Vanda Mota. O casal criou o
Instituto Silo Cultural em 2001 e lá realiza atividades de
resgate e de incentivo à preservação da cultura caiçara.
Ambos tiveram acesso a um texto de Ruth Guimarães e
a paixão foi instantânea.
A casa
A Casa Ruth Guimarães será aberta no dia 27 de julho,
com entrada livre. Na programação, além de exposição
da coleção completa dos 45 livros publicados pela
autora, serão exibidos vídeos, áudios, fotos e trechos de
alguns de seus trabalhos. Uma roda de conversa, com a
presença do ator Lázaro Ramos, está programada para
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o dia 28 de julho. Para compor a mesa, foram
convidados o sociólogo José de Souza Martins e o
educador Severino Antonio. A mediação ficará a cargo
de Joaquim Maria Botelho, jornalista, escritor e filho da
homenageada.
Comum de dois
A homenagem faz parte do projeto do Instituto Silo
Cultural “Assim na Serra como no Mar”, que reúne uma
intelectual de alma caipira e elementos da cultura
caiçara.
O caipira e o caiçara são portadores de traços culturais
similares,

que

Ruth

Guimarães,

entre

outros

pesquisadores e folcloristas, observou e registrou em
vários dos seus escritos.
Por isso, a casa que leva o nome da escritora exibirá
manifestações tradicionais dessas duas culturas do
Sudeste brasileiro. Representarão os caiçaras, na Casa
Ruth Guimarães, artistas e escritores de Ubatuba.
A programação oficial está em fase de confirmação e
será definida nos próximos dias, mas já estão previstas
apresentações de teatro, música e dança.
Família unida
Os quatro filhos da escritora foram convidados pelo
Instituto Silo Cultural para atuarem na organização do
evento. A curadoria é de Joaquim Maria Botelho. A
coordenação da exposição é de Júnia Botelho, tradutora
e escritora. Marcos Botelho, experiente produtor cultural,
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integra a equipe de apoio. E Olavo Botelho expõe fotos
que fez sobre temas abordados nas obras de Ruth
Guimarães. As demais fotos são do fotógrafo Botelho
Netto, marido de Ruth.
No espaço Casa Ruth Guimarães haverá também uma
livraria e café. Um ambiente ensolarado para falar de
literatura. Paraty é uma festa.

Flip 2017
A 15ª edição da Flip, com curadoria de Joselia Aguiar,
homenageia Lima Barreto.
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 boasvindas com a participação dos autores, e encontros com
a curadora e com o diretor-executivo da Casa Azul, entre
outras atividades.
Mais informações pelo e-mail patronos@casaazul.org.br.
Quem faz a Flip
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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 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.
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 o Patrocínio Oficial do Itaú e do
BNDES e Apoio da EDP, além de outras empresas e
organizações em vias de captação.
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