BIENAL DO LIVRO DE MINAS TERÁ ESPAÇO ESPECIALMENTE
DEDICADO ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES
Quintal de Histórias, voltado para os pequenos leitores, Espaço Geek &
Quadrinhos e Conexão Jovem, que também são voltados para os jovens, fazem
do evento o programa ideal para toda a família
Estimular o contato das crianças com o mundo dos livros, fazendo com que o hábito da leitura se torne
cotidiano e prazeroso. Esta é a proposta do Quintal de Histórias, que integra a vasta programação da
quinta edição da Bienal do Livro de Minas. Pensado especialmente nos pequenos visitantes, o espaço
homenageará o poeta Manoel de Barros, que faleceu em 2014 e tem, entre seus livros, a antologia
“Meu Quintal é Maior que o Mundo”. A curadoria das atividades é feita pela escritora, musicista e
produtora cultural Valentina Vandeveld Bernardi, que promete trazer para o público uma série de
atividades lúdicas, apresentações teatrais, musicais e contações de histórias.
A Bienal do Livro de Minas, que já está consolidada como a maior festa literária do Estado, será
realizada entre os dias 15 e 24 de abril, no Expominas, em Belo Horizonte. Com uma programação
diversificada, que promete agradar a toda a família e seguindo o slogan “Muitas histórias para
contar”, Valentina destaca que as crianças vão encontrar no Quintal de Histórias “um espaço para
desenvolver sua criatividade e imaginação, como um verdadeiro quintal”. A curadora explica que a
importância da homenagem à Manoel de Barros se dá porque o autor “soube representar de forma
poética, bela e simples a forma como as crianças brincam e veem o mundo”.
Crianças e adolescentes terão, ainda, a oportunidade de conferir as novidades do universo HQ, com a
criação do Espaço Geek & Quadrinhos, focada em HQ e livros geek. A atração contará, além das
HQs, com livros de ficção científica, fantasias e sagas, mangás, jogos de tabuleiro e RPG, em uma
programação ampla e diversificada de encontros e bate-papos com criadores, cartunistas, autores e
gamers.
Afonso Andrade e Eduardo Damasceno são os curadores da atração e prometem fazer uma
programação bastante dinâmica. Com grande experiência em curadoria de eventos relacionados ao
universo pop, Afonso Andrade foi responsável pela coordenação geral e curadoria das edições de 2013
e 2015 do FIQ - Festival Internacional de Quadrinhos, realizado em Belo Horizonte. Eduardo
Damasceno é um dos criadores do site e do selo de publicações Quadrinhos Rasos, das publicações

“Achados e Perdidos” e “Cosmonauta Cosmo”, é coautor da Graphic MSP Bidu e diretor de arte para
animação em diversos projetos relacionados ao mundo dos quadrinhos.
Já no Conexão Jovem, os adolescentes terão a oportunidade de se aproximar dos seus autores
favoritos. Na programação especialmente elaborada para esta faixa etária, bate-papos e encontros com
alguns dos mais importantes nomes da nova safra nacional de escritores. “Vamos evidenciar a
programação voltada para o público jovem, que hoje é um grande consumidor de literatura, incentivado
por novos autores e por outros meios de narrativas como games, YouTubers e internet, entre muitos
outros”, afirma Tatiana Zaccaro, diretora de Negócios da Fagga | GL events exhibitions, empresa
responsável pela realização da Bienal do Livro de Minas, em parceria com a Câmara Mineira do Livro,
destacando o total alinhamento da atração com o esse novo cenário.
Sobre a Fagga | GL events Exhibitions
Referência em promoção e organização de feiras e eventos no Brasil, a Fagga l GL events Exhibitions
está no mercado há meio século e é responsável pela realização de mais de 20 feiras por ano no país.
Desde 2006, faz parte de um dos maiores grupos do setor de eventos no mundo, a francesa GL events.
A multinacional é a única da América Latina a trabalhar em toda cadeia da produção de eventos: da
concepção, administração de espaços, design, construção, fornecimento de estrutura, serviços de
catering até hospedagem, organização de exibições e produção de brand events.
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