CURADORES OCEANOS 2018
ISABEL LUCAS nasceu em Lisboa, Portugal, e vive entre Lisboa
e os Estados Unidos. Jornalista e crítica literária, é colaboradora
do jornal Público, escreve na revista Ler e colabora em várias
publicações nacionais e internacionais. Entre seus trabalhos
jornalísticos, destacam-se as reportagens e entrevistas com alguns
dos mais celebrados autores americanos. É autora dos livros Isabel
Lucas, Conversas com Vicente Jorge Silva e Viagem ao Sonho
Americano.
MANUEL DA COSTA PINTO nasceu em São Paulo (SP), Brasil.
Formado em jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo (PUC-SP) e mestre em teoria literária pela
Universidade de São Paulo (USP), é jornalista e crítico literário.
Foi um dos criadores da revista Cult, que ele editou por seis anos.
Autor dos livros Albert Camus – um Elogio do Ensaio, Literatura
Brasileira Hoje e Paisagens Interiores e Outros Ensaios.
Organizador das antologias A Inteligência e o Cadafalso, Crônica
Brasileira Contemporânea e Antologia Comentada da Poesia
Brasileira do Século 21, entre outras.
MIRNA QUEIROZ nasceu em São Paulo (SP), Brasil. Jornalista e
editora, com mestrado em estudos culturais pela USP, é
fundadora e diretora-executiva da revista Pessoa. Autora de seis
biografias na coletânea 80 Vidas que a Morte Não Apaga, entre
elas as de Fernando Pessoa e Camões. Como editora, organizou
clássicos e livros de ficção contemporânea, publicou coletâneas
em português, inglês e francês e coeditou, com o tradutor e editor
americano Eric M. B. Becker, a antologia Glossolalia – Women
Writing Brasil para a Pen America.
SELMA CAETANO nasceu em Santos (SP), Brasil. Graduada em
literatura portuguesa e brasileira pela PUC-SP, com mestrado em
gestão cultural pela Universidade de Girona, Espanha – parceria
com o Observatório Itaú Cultural –, é gestora cultural e curadora.
Fundadora da Associação Oceanos Expressivos da Língua
Portuguesa, com Sonia Navarro Norões, é autora de Graciliano
Ramos – Biografia Ilustrada e da coletânea de textos críticos e
entrevistas O Livro das Palavras – Conversas com os Vencedores
do Prêmio Portugal Telecom, em parceria com José Castello.

