
Programação completa do Brasil em março na Alemanha (Leipzig, Berlim, Colônia 
e Frankfurt)  

14 de março (quinta-feira) 

LEIPZIG  

11h – Coletiva de Imprensa do Brasil 

Local: Estande da Feira do Livro de Frankfurt (HALLE  4, B 501) 

 12h30 – Brazil Soup 

Local: Estande da Feira do Livro de Frankfurt (HALLE 4, B 501) 

 15h-15h45 – Brasilien liest: Menage à trois e o amor narrado por dois... Carola 
Saavedra e Tatiana Salem Levy 

Local: Estande da Feira do Livro de Frankfurt 

Moderação: Maria Hummitzsch e Michael Kegler 

Nestas leituras, a tópica do amor triangular mostra sua permanência graças à capacidade 
de duas das mais importantes escritoras brasileiras de sintonizá-la com a sensibilidade 
contemporânea. 

Alemão/Português 

 16h-16h45 – Brasilien liest: Entre as Mulheres: o autor e seu livro. Rafael Cardoso 

Local: Estande da Feira do Livro de Frankfurt 

Moderação: Claudia Stein 

O autor explora a paisagem urbana do Rio de Janeiro como cenário da experiência do seu 
do romance em quadros, alinhavando os 16 retratos femininos traçados com sensibilidade 
paisagística. 

Alemão/Português 

17h – Happy Hour Brasil 
Local: estande FBF 

19h – Brasilien liest: Jovens Escritores Brasileiros. Tatiana Salem Levy e Ronaldo 
Wrobel 



Local: será definido por “Leipzig liest” 

Moderação: Claudia Stein e Michael Kegler 

Os dois autores discutem sobre suas escolhas temáticas e estilísticas, tendo em comum a 
herança judaica, representam uma vertente da prosa contemporânea que se entretecem os 
registros da história e da memória. 

Alemão/Português 

BERLIM  

20h 

Local: Embaixada do Brasil 

Brasilien liest: Luis Krausz e Desterro: o autor e seu livro. 

Moderação: Marlen Eckl 

Educado num ambiente fortemente marcado pelo respeito à tradição judaica e à cultura 
de língua alemã, com formação na Universidade de Zurique, Luis Krausz transformou a 
experiência pessoal e seus estudos como especialista em literatura centro-europeia 
(especialmente a judaica) em matéria de sua própria ficção. No romance Desterro, o 
autor percorre (ou inventa) as memórias de famílias de imigrantes centro-europeus em 
São Paulo – com seus traumas do passado e seus choques com o presente. 

15 de março (sexta-feira) 

LEIPZIG  

10h – Programa de Apoio à Tradução 
Fábio Lima 

Local: Estande do Brasil (HALLE 4, B 501) 

 11h-12h – Brasilien liest: Panorama da Prosa Brasileira Contemporânea. João Almino e 
Manoel da Costa Pinto 

Local: Forum Internacional 

Moderação: Michi Strausfeld 

A partir da leitura de seus romances ambientados em Brasília, autor e crítico conversam 
sobre vetores ficcionais expressos por sua obra e pelos autores que constituem a gênese e 
o rosto da literatura brasileira contemporânea. 



Alemão/Português 

 11h30-12h30 – Brasilien liest: Poemas de Ricardo Domeneck 

Local: Estande da Feira do Livro de Frankfurt 

Moderação: Johannes CS Frank 

Sua leitura apresenta um novo campo de indagações e processos de composição para o 
repertório da poesia brasileira – e isso, em larga medida, se deve ao fato viver hoje em 
uma cidade de expressão alemã, como Berlim. 

Alemão 

15h00-15h45 – Brasilien liest: Dois Rios: a autora e seu livro. Tatiana Salem Levy 

Local: Estande da Feira do Livro de Frankfurt 

Moderação: Wanda Jakob 

Ambientado à época da ditadura militar, o romance é narrada por dois irmãos gêmeos de 
sexos opostos, em diferentes tempos, perspectivas e lugares, sua disputa em torno de uma 
mesma mulher. 

Alemão/Português 

 16h00-16h45 – Brasilien liest: Sangue-Gesang. Age de Carvalho 

Local: Estande da Feira do Livro de Frankfurt 

Moderação: Thomas Sträter 

Sua obra apresenta uma sensibilidade e um senso de construção ímpares na poesia 
brasileira – fazendo do auto-exílio o índice de um estranhamento mais profundo, ao 
mesmo tempo existencial e poético, com uma linguagem fraturada e áspera. 

Alemão 

20h – Brasilien liest: Entre Poetas. Age de Carvalho, Ricardo Domeneck, Swantje 
Lichtenstein e Ulrich Beil 

Local: Gohliser Schlößchen 

Esse encontro entre os poetas brasileiros e alemães coloca em cena as convergências e os 
contrastes entre as líricas contemporâneas das diferentes línguas e nações, revelando a 
zona de atritos culturais e linguísticos. 



Alemão 

(Thomas Sträter lê poemas em alemão de Age de Carvalho, Johannes CS Frank lê 
poemas em alemão de Ricardo Domeneck.) 

COLÔNIA  

20h – Brasilien liest: Exílios, encontros e desencontros na nova ficção brasileira. 
Carola Saavedra, Luis Krausz e Rafael Cardoso 

Local: DEG - Kämmergasse 22, 50676 Köln 

Três escritores que trabalham com destinos desencontrados se encontram nessa mesa que 
oferece um instantâneo das novas vertentes da prosa brasileira. Em Paisagem com 
Dromedário, de Carola Saavedra, o isolamento geográfico e o vazio afetivo transformam 
a palavra numa forma de reparação das culpas. Menos metafóricos são os exílios do 
romance de estréia de Luis Krausz, Desterro, que percorre as memórias de famílias de 
imigrantes centro-europeus em São Paulo – transportando os traumas do passado para o 
choque do presente. E a paisagem urbana do Rio de Janeiro é o cenário para o qual Rafael 
Cardoso leva a experiência do seu do romance em quadros, alinhavando os 16 retratos 
femininos de Entre as Mulheres. 

16 de março (sábado) 

LEIPZIG  

11h-12h15 - Brasilien liest: O autor e seu tradutor - com Ronaldo Wrobel e Nicolai Von 
Schweder-Schreiner 

Local: estande FBF 

Halle 4, B 501 

 14h-15h – Brasilien liest: Homem nômade e homem em transição. João Almino e 
Ronaldo Correia de Brito 

Local: Forum Internacional 

Moderação: Thomas Sträter e Claudia Stein 

Dois escritores nordestinos que vêm renovando a literatura brasileira debatem sobre as 
migrações internas, os deslocamentos reais e simbólicos e uso dessas questões como 
matéria-prima de seus livros. 

Alemão/Português 



15h-15h45 – Brasilien liest: Galiléia: o autor e seu livro. Ronaldo Correia de Brito 

Local: Estande da Feira do Livro de Frankfurt 

Moderação: Maria Hummitzsch 

O autor apresenta a história de três primos que atravessam o sertão para reencontrar o avô 
moribundo, patriarca de uma família numerosa e decadente, símbolo do substrato 
autoritário e conservador que determinava as negociações no sertão nordestino. 

Alemão/Português 

16h-16h45 – Brasilien liest: Desterro: o autor e seu livro. Luis Krausz 

Local: Estande da Feira do Livro de Frankfurt 

Moderação: Marlen Eckl 

A experiência com a literatura centro-europeia (especialmente a judaica) faz matéria de 
sua própria ficção. Neste romance, o autor percorre (ou inventa) as memórias de famílias 
de imigrantes centro-europeus em São Paulo – com seus traumas do passado e seus 
choques com o presente. 

Alemão 

21h – Brasilien liest: Noite brasileira – com Age de Carvalho, Carola Saavedra, João 
Almino, Luis Krausz, Rafael Cardoso, Ricardo Domeneck, Ronaldo Correia de 
Brito, Ronaldo Wrobel e Tatiana Salem Levy. 

Local: Tangomanie 

Moderação: Wanda Jakob e Michael Kegler 

Nesta noite festiva, todos os escritores brasileiros que participam da Feira de Leipzig se 
reúnem para sessão de leituras rápidas e dinâmicas de prosa e poesia, numa amostra 
instantânea da diversidade da atual literatura brasileira. 

Alemão/Português 

(com música e restaurante) 

17 de março (domingo) 

LEIPZIG  



11h30-12h15 – Brasilien liest: Diáspora e imigração: tradição judaica na literatura 
brasileira. Ronaldo Wrobel e Luis Krausz 

Local: Estande da Feira do Livro de Frankfurt 

Moderação: Michael Kegler 

A correspondência temática que se estabelece entre as obras dos dois escritores e a 
discreta tradição de escritores judeus na literatura brasileira, que se tornou visível pelo 
talento individual de autores como Clarice Lispector e Moacyr Scliar. 

Alemão/Português 

15h-15h45 – Brasilien liest: Cidade Livre: o autor e seu livro. João Almino 

Local: Estande da Feira do Livro de Frankfurt 

Moderação: Marianne Gareis 

O escritor fez de Brasília (capital e centro político do país) uma metáfora do Brasil: a 
cidade futurista, expressão do racionalismo moderno, cercada por cidades-satélites, com 
seitas milenaristas e populações remanescentes de sua construção, à margem do processo 
de modernização que ela simboliza. 

Alemão/Português 

16h-16h45 – Brasilien liest: Carola Saavedra e Paisagem com Dromedário: a autora e seu 
livro. 

Local: Estande da Feira do Livro de Frankfurt 

Moderação: Maria Hummitzsch 

Uma personagem recolhida ao isolamento, numa ilha vulcânica, recapitula (e tenta 
reparar) seu passado por meio de 22 gravações endereçadas ao seu grande amor, mas no 
centro dessa narrativa estão inquietações relativas à sua própria identidade. 

Alemão/Português 

18 de março (segunda-feira) 

BERLIM  

19h – Brasilien liest: Ronaldo Wrobel e João Almino 

Local: Instituto Iberoamericano 



Diplomata, atual cônsul-geral do Brasil em Madri, o escritor potiguar João Almino 
apresenta seu livro Cidade Aberta, no qual ele faz de Brasília (capital e centro político do 
país) uma metáfora do Brasil: a cidade futurista, planejada para ser expressão do 
racionalismo moderno, é cercada por cidades-satélites que são também satélites da 
racionalidade, com seitas milenaristas e populações remanescentes da construção de 
Brasília e à margem do processo de modernização que ela simboliza. O escritor carioca 
Ronaldo Wrobel apresenta seu romance Traduzindo Hannah, que conta a história de um 
sapateiro judeu, fugido da Polônia, que é obrigado pelo regime do ditador brasileiro 
Getúlio Vargas a triar as cartas em ídiche dos imigrantes da comunidade judaica do Rio 
de Janeiro, colaborando assim com os agentes de segurança e censura num momento em 
que o Brasil se aproximava dos governos fascistas da Europa. 

FRANKFURT  

19h30h – Brasilien liest: Um outro Rio. Rafael Cardoso e Tatiana Salem-Levy 

Local: Biblioteca Pública de Frankfurt 

Moderação: Michael Kegler e Claudia Stein 

A imagem consagrada do Rio de Janeiro como cidade eufórica e solar sempre contrastou 
com suas representações literárias, distantes dos estereótipos tropicais. Nessa mesa, 
temos dois escritores que dão continuidade à linhagem de grandes escritores da antiga 
capital brasileira: Rafael Cardoso explora a paisagem urbana do Rio de Janeiro como 
cenário da experiência do seu do romance em quadros, alinhavando os 16 retratos 
femininos traçados com sensibilidade paisagística. E Tatiana Salem Levy imprimiu em 
seu romance de estréia - A Chave de Casa - uma escrita memorialística, familiar, que em 
seu novo livro, Dois Rios, se desdobra nas histórias cruzadas de dois narradores: irmãos 
gêmeos de sexos opostos e em litígio em torno do mesmo objeto amoroso – numa 
recapitulação de antagonismos que também é a crônica sobre diferentes maneiras de 
habitar (ou abandonar) uma mesma cidade. 

19 de março (terça-feira) 

FRANKFURT  

 19h – Encontro de autores e críticos brasileiros com o meio literário de Frankfurt 

Local: Mousonturm Hessisches Literaturforum 

Escritores brasileiros que participam da Feira de Leipzig e de eventos em Colônia, Berlim 
e Frankfurt se reúnem com agentes, tradutores, editores e jornalistas alemães para um 
momento de troca sobre seus trabalhos, numa conversa informal sobre seus respectivos 
trabalhos e produções dentro da atual literatura brasileira. Com Age de Carvalho, Carola 
Saavedra, João Almino, Luis Krausz, Rafael Cardoso, Ronaldo Correia de Brito, Ronaldo 
Wrobel e Tatiana Salem Levy. 


