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ΕΙΣΟΔΟΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

παιδεία βιβλία υγεία + fitness media περιβάλλον ταξίδι αλληλεγγύη οδηγώ εικόνες store
BHMagazino BHMAgourmet BHMAdeco BHMAdonna BHMAmen φλας comedy BHMA FM

Κουζέλη Λαµπρινή

Το ελληνικό διήγηµα µιλάει γαλλικά

Δύο συλλογές παλαιών αλλά και σύγχρονων διηγηµατογράφων κυκλοφορούν
σε Γαλλία και Καναδά
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 03/01/2013 06:55

Αρχαιολογία
Εικαστικά
Θέατρο
Κινηµατογράφος
Μουσική
Πρόσωπα

ΔΙΑΒΑΣΜΕΝΑ
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Πολιτισµός- Αθηναϊκό Καλλιτεχνικό Δίκτυο:
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«Μια φωτογραφία για την Πατησίων»
10/01/2013 12:10

Πολιτισµός- Ανακοινώθηκαν οι

υποψηφιότητες των βραβείων Όσκαρ

Έχουµε γράψει αρκετές φορές για την εσωστρέφεια της ελληνικής λογοτεχνίας και για τις
δυσκολίες που αντιµετωπίζει προκειµένου να βγει στο εξωτερικό: για την έλλειψη
µεταφραστών από τα ελληνικά, την απουσία θεσµικού πλαισίου, την αδιαφορία της
πολιτείας, την ολιγωρία των ελλήνων εκδοτών που δεν αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες, για την
αδυναµία συνεργασίας για µια συντονισµένη έξοδο από τα στενά όρια της ελληνικής
γλώσσας.

10/01/2013 16:03

Πολιτισµός- Οι ταινίες της εβδοµάδας: Το

Χόλιγουντ σώζει ζωές!

10/01/2013 06:39

Πολιτισµός- Ολος ο Γαβράς σε µια εβδοµάδα

Η παρουσία της ελληνικής λογοτεχνίας στη διεθνή αγορά του βιβλίου είναι περιορισµένη και
περιστασιακή. Αυτό -µε την εξαίρεση των δύο Κ, Καβάφη και Καζαντζάκη- είναι µια
πραγµατικότητα, είτε µας ευχαριστεί είτε όχι. Γι' αυτό και αποτελεί γεγονός κάθε
προσπάθεια να ανατραπεί αυτή η πραγµατικότητα. Κινήσεις γνωριµίας των γαλλόφωνων
αναγνωστών µε την ελληνική πεζογραφία συνιστούν δύο ενδιαφέρουσες εκδόσεις που
κυκλοφόρησαν µε την εκπνοή του 2012, η µία στον Καναδά και η άλλη στη Γαλλία.
«Πάρε τη λέξη µου, δώσε µου το χέρι σου». Με τα λόγια του
Ανδρέα Εµπειρίκου τιτλοφορείται η ανθολογία σύγχρονου
ελληνικού διηγήµατος Prends-moi au mot et donne-moi la
main! Nouvelles grecques contemporaines (εκδ. L'instant
même, Κεµπέκ 2012, σελ. 342, τιµή 29,95 δολάρια) την οποία
µετέφρασε και επιµελήθηκε ο γνωστός καναδός
νεοελληνιστής του Πανεπιστηµίου του Μόντρεαλ Jacques
Bouchard. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο τόµος, που κυκλοφορεί
µε κατατοπιστική εισαγωγή του κριτικού Βαγγέλη
Χατζηβασιλείου, αποτελεί τη γαλλική εκδοχή της
ανθολογίας ελληνικού διηγήµατος Angelic & Black:
Contemporary Greek Short Stories (µτφ. David Connolly,
εκδ. Cosmos Publishing, Νιού Τζέρσεϊ 2006).
http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=491189

09/01/2013 23:20

Πολιτισµός- Το Γυµνάσιο της αρχαίας

Ολυµπίας αναζητούν οι αρχαιολόγοι
10/01/2013 06:57

Πολιτισµός- ΒAFTA 2013: Ο Λίνκολν στην

κορυφή χωρίς τον Σπίλµπεργκ

09/01/2013
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εκδ. Cosmos Publishing, Νιού Τζέρσεϊ 2006).
Πλέον, 34 πεζογράφοι µας βρίσκονται µεταφρασµένοι στις δύο ηγεµονικές γλώσσες της
παγκόσµιας λογοτεχνίας δίνοντας, στο γαλλόφωνο και στο αγγλόφωνο κοινό αντίστοιχα, µια
αντιπροσωπευτική γεύση της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνικής γραφής από δηµιουργούς
που διαφέρουν τόσο στη θεµατολογία και στους εκφραστικούς τρόπους όσο και στην ηλικία
και στις ιδεολογικές αναζητήσεις. Ξεκινώντας από τους µεταπολεµικούς Θανάση Βαλτινό,
Μένη Κουµανταρέα, Χριστόφορο Μηλιώνη και Η. Χ. Παπαδηµητρακόπουλο, που
στα κείµενά τους κατοικούν ο Β΄ Παγκόσµιος πόλεµος και ο Εµφύλιος, η ανθολογία φτάνει
στις νεότερες Αµάντα Μιχαλοπούλου και Σοφία Νικολαΐδου της δεκαετίας του '90.
Στον τόµο περιλαµβάνονται επίσης διηγήµατα των: Ευγένιου Αρανίτση, Ρέας Γαλανάκη,
Βασίλη Γκουρογιάννη, Ε. Χ. Γονατά, Τάσου Γουδέλη, Σωτήρη Δηµητρίου, Μάρως
Δούκα, Ζυράννας Ζατέλη, Γιάννη Καισαρίδη, Δηµήτρη Καλοκύρη, Ιωάννας
Καρυστιάνη, Αχιλλέα Κυριακίδη, Παύλου Μάτεσι, Δηµήτρη Μίγγα, Μαρίας
Μήτσορα, Κλαίρης Μιτσοτάκη, Δηµήτρη Νόλλα, Νίκου Παναγιωτόπουλου, Αλέξη
Πανσέληνου, Δηµήτρη Πετσετίδη, Γιώργου Σκαµπαρδώνη, Έρσης Σωτηροπούλου,
Αντώνη Σουρούνη, Πέτρου Τατσόπουλου, Βασίλη Τσιαµπούση, Μισέλ Φάις, Νίκου
Χουλιαρά, Χρήστου Χωµενίδη.
Η δεύτερη έκδοση κυκλοφορεί στη Γαλλία: Le Conseil de la
cloche et autres nouvelles grecques (1877-2008) (εκδ.
Editions rue d'Ulm, Παρίσι 2012, σελ. 202, τιµή 14 ευρώ) σε
ανθολόγηση, µετάφραση και σχολιασµό του Stéphane
Sawas, διευθυντή του γαλλικού κέντρου CERLOM για τη
µελέτη και έρευνα των λογοτεχνιών του κόσµου, και
καθηγητή ελληνικών στην École Νormale Supérieure στο
Παρίσι.
Η συλλογή ανοίγει µε τη χιουµοριστική και αποφθεγµατική
«Συµβουλή της καµπάνας» του Δηµήτριου Βικέλα, που
πρωτοδηµοσιεύτηκε στην Εστία το 1877, και περιλαµβάνει
πεζά κείµενα του Κ. Π. Καβάφη, του Γιώργου Σεφέρη, του
Νίκου Καββαδία και του Γιάννη Ρίτσου, διηγήµατα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, του Κοσµά
Πολίτη, του Μάριου Χάκκα, του Κώστα Ταχτσή, του Τόλη Καζαντζή, του ναυπακτιώτη Χάρη
Σταµατίου και του κυπρίου Αντωνάκη Ευγενίου, του Σωτήρη Δηµητρίου, της Μαρίας
Τσούτσουρα.
Συνολικά 15 διηγήµατα µε κοινό χαρακτηριστικό την έντονη ποιητικότητα του πεζογραφικού
λόγου, τη µουσικότητα, τη θεατρικότητα. Κάποια γνωστά, όπως ο «Ξεπεσµένος δερβίσης»
του Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη, ή «Το βιο της κυράς Κερκύρας» του Κωνταντίνου Θεοτόκη,
άλλα άγνωστα ή παραµεληµένα από την κριτική, περιγράφουν τον τόπο, τα ήθη και τη
νοοτροπία των Ελλήνων καθώς και την πραγµατικότητα και τις αγκυλώσεις της ελληνικής
Ιστορίας σε ένα διάστηµα 131 χρόνων.

vimaculture Η «Αννα Καρένινα» στον
Ιανό
http://bit.ly/VWIzvL

tovima Στην αρχή ήταν φήµη, τώρα
έγινε βεβαιότητα: Ο Αλέξης Τσίπρας
θα συναντήσει τον Βόλφγκανγκ
Σόιµπλε την ερχόµενη Δευτέρα στο
Βερολίνο. Εκπρόσωπος του
γερµανικού υπουργείου οικονοµικών επιβεβαίωσε
χθες τη συνάντηση, που θα διαρκέσει µισή
περίπου ώρα και αποφασίστηκε ύστερα από
αίτηµα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Πολιτισμός

Η «Αννα Καρένινα» στον Ιανό 07:25
Ο Θησέας και η Αριάδνη στο Badminton 07:24
Ας µιλήσουµε για τη Γερµανία! 07:23
Η αναπαραστατική ζωγραφική αντεπιτίθεται
07:23

Συναυλία µε έργα για βιολί και πιάνο 07:22
Ο αµερικανός Ρίτσαρντ Μπλάνκο για το ποίηµα
ορκωµοσίας Οµπάµα 07:07
Αµεσες εργασίες για να σωθεί το Μετόχι της
Αγίας Φιλοθέης 07:01
Βυζαντινό εκκλησάκι ήρθε στο φως στα Μύρα
της Μικράς Ασίας 10/01/2013 23:02
Βραδιά πολωνικής µουσικής από την ΚΟΑ στο
Μέγαρο 10/01/2013 16:37
Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες των
βραβείων Όσκαρ 10/01/2013 16:03
Συστάθηκε η επιτροπή για την εκπροσώπηση
της Ελλάδας στη Μπιενάλε Βενετίας 10/01/2013
13:51

Αθηναϊκό Καλλιτεχνικό Δίκτυο: «Μια
φωτογραφία για την Πατησίων» 10/01/2013
12:10

Πολιτισµός τελευταίες ειδήσεις

Βιογραφικά σηµειώµατα των συγγραφέων, χρονολόγια και εισαγωγές συµπληρώνουν
καθεµιά από τις δύο εκδόσεις. Η στόχευση και τα κριτήριά τους διαφέρουν, προσφέρουν
όµως, η καθεµιά και οι δυο µαζί, µια πιο ακριβή εικόνα του σύγχρονου ελληνικού πολιτισµού
στον γαλλόφωνο αναγνώστη και δηµιουργούν µια γέφυρα από την ελληνική περιφέρεια προς
το κέντρο της παγκόσµιας λογοτεχνικής σκηνής.

Σχόλια αναγνωστών (1)
Πολιτισµός περισσότερες ειδήσεις
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ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
Tourisme au Perou
Culture, nature, gastronomie que vous avez besoin est au Pérou
www.peru.info
Livres numériques-romans
Adieu Berlin, Mayerling, Conte Sexy Pour iPad ou Kindle!
www.edipade.com

Πως αντιµετωπίζετε τις ανακαταλήψεις
κατειληµµένων κτιρίων από την αστυνοµία;
Θετικά
Αδιάφορα
Αρνητικά
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ

Εκδόσεις "Οσελότος"
Εκδώστε μόνοι το δικό σας βιβλίο με κόστος που μπορείτε να αντέξετε!
www.ocelotos.gr
Online Βιβλιοπωλείο
Μεγάλη Συλλογή Σε Μοναδικές Τιμές Δωρεάν Αποστολή Για Αγορές 60€!
www.bibliohora.gr
La Fondation Cartier
Découvrez l'Art Contemporain à la Fondation Cartier: Expo, Atelier.
www.fondation.cartier.com

http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=491189
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