Livros que viajam
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A internacionalização da literatura brasileira terá espaço na Casa PublishNews 2019. Casa
será palco também de lançamento de livro que trata das questões de gênero.

Nicole Witt, eleita em 2015 pela Feira do Livro de Londres a Agente Literária do ano, é presença confirmada na programação
da Casa PublishNews 2019

A internacionalização do livro brasileiro será um dos temas que a Casa PublishNews vai levar
para a Festa Literária Internacional de Paraty (Flip – 10 a 14/07). Na sexta-feira (12), às 15h,
a Casa receberá a mesa Livros que viajam que contará com a participação da alemã Nicole
Witt (na foto ao lado), da Agência Mertin Witt, especializada na literatura lusófona; de
Fernando Rinaldi, responsável pelas vendas de direitos internacionais da Companhia das
Letras, e de Socorro Acioli, autora do livro A cabeça do santo (Companhia das Letras) que
saiu na França, EUA e Inglaterra, foi finalista do Los Angeles Times Book Prize e escolhido
como um dos 50 melhores livros de 2014 pela New York Public Library. A ideia é que eles
debatam as oportunidades e os desafios da internacionalização da produção literária
brasileira.
Em 2019, a Casa terá a participação da Livraria do Comendador, do Zel Café, da Bibliomundi,
da Bookwire, da Alcateia Audiovisual, da Metabooks, da Feira do Livro de Frankfurt, da
plataforma UmLivro, da autora independente Lucilia Garcez e das editoras Aller, Imprensa
Oficial do Estado de São Paulo, Labrador, Pensamento, Primavera Editorial e Tordesilhas.
A Casa, que pela primeira vez faz parte da lista de casas oficiais da Flip, está de endereço
novo: Rua Dr. Pereira, 396, a um quarteirão da Praça da Matriz, o epicentro da programação
oficial da Festa.
Clique aqui para conferir a programação já divulgada.
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