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Gigantes Invisíveis chegam ao Parque Ambiental do Buçaquinho
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8 Junho 2015 |
 
 Ao som das vozes afinadas do Coro Infantil da Universidade de Lisboa, deu-se o pontapé de saída
para o encontro literário destinado ao público infantil. O primeiro gigante surgiu em forma de música
com "Trava Lengas e Lenga Línguas" que entoou pelo Parque Ambiental do Buçaquinho.
 
 Por aqui, fala-se de Gigantes Invisíveis. Mas há que ir mais além para perceber, afinal, de que se
tratam estes gigantes. "A ideia dos Gigantes Invisíveis parte dessa coisa que não se vê mas está lá. É
a questão literária na procura das letras. Os invisíveis para nós são as maiúsculas e as minúsculas. A
ideia é um bocado brincar nessa perspetiva", explica Pedro Saraiva, diretor artístico da Imaginar do
Gigante.
 
 Durante seis dias os livros assumem papel de destaque no Parque Ambiental do Buçaquinho. Mas este
evento não se trata de uma simples Feira do Livro. A ideia é ir mais além para "possa ser transversal e
que a partir do livro - ou mesmo antes, com as oficinas, as artes performativas ou a partir do jogo -
possa existir o interesse nesse mundo que anda à volta dos livros".
 
 Mas nos dias que correm, o livro deixou já de ter o papel de outrora. "Hoje, muitas editoras
trabalham para além do livro", adianta Pedro Saraiva. É esse trabalho que aqui se procura dinamizar.
Para o efeito, a Imaginar do Gigante procurou no mundo editorial trabalhos diversificados que
permitissem um contacto mais direto com o público, dando projeção a obras e autores que não
tenham, ainda, obtido projeção numa primeira linha comercial.
 
 "Uma criança não vai ouvir um autor falar, numa mesa, porque isso não lhe desperta curiosidade. A
ideia é que exista este jogo de estar deitados na relva, poderem mexer nas coisas e ver espetáculos
que tenham a ver com livros e vice-versa", desvenda o organizador.
 
 O Imaginar do Gigante regressa na próxima terça-feira, véspera de feriado, com Megafones - um
debate sobre "A história da Criança em Portugal", com Maria João Martins e moderado por José
Manuel Couto. Quarta-feira, Dia de Portugal, o evento é devolvido às crianças, com mais encontros
literários e atividades no Parque Ambiental do Buçaquinho.
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