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Locuri desfăşurare
Noaptea Literaturii europeNe:

1  fraNȚa / diaNei 4 (Str. Dianei, nr. 4)
2  irLaNda / the LiviNg room café (Str. Hristo Botev, nr. 3)
3  uNgaria / Zoom out LouNge (Str. Colţei, nr. 44, et. 6)
4  româNia / aristocats Bistro (Str. Teodor Ştefănescu, nr. 1)
5  turcia / aLchemia (Calea Moşilor, nr. 95)
6  cehia / asociaţia geNeraLă a vâNătoriLor
şi pescariLor sportivi (Calea Moşilor, nr. 128)

7  marea BritaNie / Bursa de vaLori Bucureşti (Bd. Carol I, nr. 34-36)
8  vaLoNia-BruxeLLes / LeNte & cafea (Str. Arcului, nr. 8, mansardă)
9  portugaLia / saga fiLm (Str. Dimitrie Racoviţă, nr. 8)
10  poLoNia / BeNZiNăria moL Corneliu coposu
(Bd. Corneliu Coposu, nr. 14)
11  itaLia / La sceNa (Calea Călăraşilor, nr. 55)
12  spaNia / greeNtea (Str. Dr. Burghelea, nr. 24)
13  austria / BLiNd restauraNt (Str. Traian, nr. 147)
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Noaptea Literaturii europeNe
29 mai 2013 / 19.30-22.30

Noaptea Literaturii Europene revine miercuri, 29 mai 2013, la 
Bucureşti, cu un traseu inedit. 13 parteneri – institute culturale şi 
ambasade – vă invită să descoperiţi, la ceas de seară, literatura 
europeană în locuri atipice, care merită explorate. 

De la ora 19.30 până la ora 22.30, veţi putea asculta lecturi din 
textele unor autori europeni clasici și contemporani, fragmentele 
fiind citite de actori, autori, jurnalişti şi alte personalităţi 
publice. Lecturile, cu o durată de până la 20 de minute, vor 
avea loc în paralel, la fiecare jumătate de oră, în cele 13 locuri 
special selectate pentru o noapte literară memorabilă. Folosiţi 
harta alăturată pentru a vă crea propriul parcurs.

Iubitorii de literatură şi plimbare nocturnă pe două roţi vor avea 
la dispoziţie, pentru deplasarea de la o lectură la alta, 100 de 
biciclete oferite de Asociaţia Green Revolution (A.G.R.), care vor 
putea fi împrumutate gratuit de la sediul A.G.R. (Str. Olteni nr. 3, 
sector 3) în intervalul orar 19.00-23.00. Doritorii sunt rugaţi să 
trimită solicitarea în avans, la adresa claudiu.marin@icr.ro.

Vă aşteptăm alături de noi pe 29 mai, pentru că pe lângă lecturi 
din cele mai bune traduceri de literatură în limba română, 
avem pregătite şi concursuri cu premii în cărţi şi alte surprize 
încântătoare.

Noaptea Literaturii Europene este un proiect cultural susţinut 
de Reţeaua Europeană a Institutelor Naţionale de Cultură 
(EUNIC), a cărui ediţie din 2012 s-a desfăşurat în 24 de oraşe 
din 20 de ţări. Anul acesta, evenimentul de la Bucureşti, alături 
de cele de la Praga, Brno, Dublin, Lisabona, Vilnius şi Wrocław, 
beneficiază de sprijinul Comisiei Europene prin Programul 
Cultura (2007-2013). 
Proiectul este organizat, în România, sub coordonarea 
Institutului Cultural Român, de membrii clusterului EUNIC 
Bucureşti, cărora li s-a alăturat Ambasada Irlandei în România. 
Pentru perioada octombrie 2012 – octombrie 2013, Institutul 
Polonez deţine preşedinţia clusterului EUNIC în România.

INTRAREA LIBERĂ!

Echipa Nopţii Literaturii Europene la Bucureşti





Florina Ilis
Vieţi paralele
Editura
Cartea Românească
2012

Lectura:
Adrian Titieni

„Şi cu poezia cum rămâne, domnule Eminescu? 
Mă las de poezii! Cum se poate, Eminescule, să 
spui asemenea enormitate! Dumneata să te laşi 
de poezie?! În loc să-ţi cauţi refugiul în lumea 
cugetării şi poeziei, a melancoliei impersonale, –
omnia humana contemnere – dumneata alegi 
femeia, copia imperfectă şi vrei să atârni de aripile 
luceafărului greutăţile de plumb ale căsniciei şi 
să te afunzi în proza vulgară a vieţii! Pe bună 
dreptate, Demiurgul se indignează. Izbucneşte 
demiurgic. Auzi vorbă, Hyperion să se lase de 
poezie! Nu cere semne şi minuni care n’au chip şi 
nume! Şi să ajungă un om ca toţi oamenii tocmai 
acela a cărui sfântă menire e poezia! Tu vrei un 
om să te socoţi, cu ei să te asameni? Dar piară 
oamenii cu toţi, s-ar naşte iarăşi oameni. Şi pentru 
ce, domnule Eminescu? Dragă Hyperion! Pot 
să-ţi spun pe nume, da? Hyperion (pe-deasupra-
a-toate-mergător)! Hyperion, drăguţule! Pentru o 
oră de iubire?! Ce să spun!? (Dispreţuitor) O oră 
de iubire. (Pauză prelungă) Cu infinită răbdare şi 
seninătate (doar e Demiurg), acesta îi mai explică 
poetului (îi reaminteşte lui Hyperion care uitase) 
ce presupune copleşitoarea şi dureroasa măreţie 
a nemuririi (noi nu avem nici timp, nici loc şi nu 
cunoaştem moarte).“
Florina Ilis, Vieţi paralele, Editura Cartea Românească, 2012

Florina ILIS (n. 1968) a 
debutat în 2000 cu volumul 
Haiku și caligrame, urmat la 
scurt timp de două romane, 
Coborîrea de pe cruce (2001) 
și Chemarea lui Matei (2002). 
Consacrarea i-o aduce în 2005 
cel de-al treilea roman, 
Cruciada copiilor (Editura 
Cartea Românească), distins 
cu numeroase premii (Cartea 
Anului 2005, Premiul pentru 
Proză al Uniunii Scriitorilor 
din România, Premiul „Ion 
Creangă“ acordat de Academia 
Română, Premiul Courrier 
International pentru cea mai 
bună carte străină etc.) și 
tradus în limbile ebraică, 
maghiară, spaniolă, italiană, 
franceză. Romanul Vieţi 
paralele a primit în 2013 
Premiul Naţional de Proză al 
Ziarului de Iaşi şi Premiul 
Radio România Cultural,
la secţiunea „Proză“. 

ARISTOCATS
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Hrabal,
Hašek
și Kafka
în pădure

Lectura:
Norzeatic

„Pe podium zăcea mistrețul înecat în sânge –
răcnea și horcăia, iar profesoara stătea și 
ea înlemnită cu linia îndreptată spre tablă, 
pe care atârna o planșă înfățișând imaginea 
unui porc domestic, și profesoara continua 
să stea așa cum o surprinsese intrarea 
vijelioasă a porcului sălbatic, cu vârful liniei 
pe inima porcului domestic și Janeček a ochit, 
căci mistrețul, văzând pușca și pe cel ce-l 
urmărea, a făcut un ultim efort să se ridice 
spre a ataca, dar când a deschis botul Janeček 
a tras și s-a dat repede într-o parte, și astfel 
mistrețul a trecut cu colții săi sclipitori pe 
lângă pulpa și coapsa vânătorului, pătându-i 
totuși cu sânge și înnegrindu-i cu țepi și noroi 
nădragii de bumbac... pe urmă, mistrețul se 
prăbuși horcăind și, întinzându-și picioarele 
tremurânde, continuă să horcăie încet-încet, 
așa cum se termină o simfonie transmisă
la radio...“
Bohumil Hrabal, „Ospățul“ din Minunea noastră cea de toate 
zilele, traducere de Jean Grosu, Editura Univers, 2000 

Hrabal, Hašek şi Kafka 
pot fi numiţi fără 
rezerve „Sfânta treime 
a literaturii ceheşti“. 
Fiecare dintre ei are un 
stil propriu şi o viziune 
aparte despre lume. În 
aparenţă, avem de-a face 
cu un romantic, un farsor 
şi un existenţialist. 
De fapt, sunt trei lumi 
diferite, din care nu 
lipsesc umorul, absurdul 
şi bucuria de a trăi. 

Din poveştile captivante 
ale fiecăruia am ales 
fragmente legate de pădure 
şi vânătoare, care se vor 
îmbina cu o instalaţie de 
sunet inedită, realizată 
de Maria Balabaș, aducând 
foşnetul pădurii şi 
sentimentul de aventură
în mijlocul Bucureştiului, 
la Asociaţia Generală a 
Vânătorilor şi Pescarilor 
Sportivi din România 
(A.G.V.P.S).

A.G.V.P.S.
Calea Moşilor, nr. 128C
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Paweł Huelle
Mercedes-Benz:
din scrisorile
către Hrabal
Editura Polirom
2004

Lectura:
Cătălin Ştefănescu

„Dragă domnule Bohumil, întâmplarea
a făcut ca la câteva zile după aceea să nu 
coboare din Ujeïcisko nici un autobuz, (…)
prin urmare am luat-o pe câmp ca să nu
întârzii la a doua lecţie cu domnişoara Ciwle; 
sus, deasupra mea, se auzeau ciocârlii, 
iar din iarbă îmi tâşneau de sub tălpi, la tot 
pasul, potârnichi care forfoteau ca nişte 
fierăstraie; în rucsac aveam cartea cu 
povestirile dumneavoastră, dintre care voiam 
să-i recomand una instructoarei mele (…) 
şi îmi propusesem să n-o mai trag de limbă 
pe domnişoara Ciwle, să-i dau numai cartea 
dumneavoastră şi să-i spun – iată povestitorul 
în faţa căruia eu trebuie să tac (…), însă atunci 
când am ajuns în poligon, cu un minut după ora 
zece, domnişoara Ciwle mi-a zâmbit misterios 
şi, înainte de a mă apuca de exersarea parcării 
cu spatele, mi-a întins un exemplar din aceleaşi 
povestiri ale dumneavoastră şi m-a întrebat –
îl citiţi pe Hrabal?“
Paweł Huelle, Mercedes-Benz: din scrisorile către Hrabal, 
traducere de Radosława Janowska-Lascar şi Cornelia Fiscutean,
Editura Polirom, 2004

Paweł HUELLE (n. 1957, 
Gdańsk) prozator, poet, 
jurnalist, scenarist, 
dramaturg. Creaţia sa
literară, remarcându-se
prin bogăţia temelor 
şi varietatea formelor, 
este strâns legată de 
Gdańsk – „mica patrie“ a 
autorului. Cărţile lui 
Huelle, începând chiar cu 
romanul de debut, Weiser 
Dawidek, au fost traduse 
în numeroase limbi. 
Următoarele volume – de 
data aceasta, de povestiri 
– s-au bucurat şi ele de un 
succes remarcabil. În anul 
2001 a apărut al doilea 
roman al scriitorului, 
intitulat Mercedes-Benz:
din scrisorile către Hrabal.
Cartea se constituie
într-un omagiu adus 
maestrului ceh.
Romanul a fost distins cu 
premiul „Paszport Polityki“/
„Paşaportul Revistei 
Polityka“ (2001).
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Daniel Glattauer
Dragoste virtuală
Editura Trei
2012

Lectura: 
Mihai Smarandache 

Forumul Cultural Austriac ne dă întâlnire pe 
întuneric la Noaptea Literaturii Europene 2013

29 mai nu e seara potrivită să ne jucăm singuri, 
acasă. Între 19.30 și 22.30 la Blind Restaurant 
din București dăm nopții poartă spre literatura 
europeană. Forumul Cultural Austriac va 
lăsa să-i scape de sub control o poveste de 
„dragoste virtuală“.
Pe întuneric, actorul Mihai Smarandache ne 
va conduce cu vocea lui acolo unde ochiul 
nostru nu va putea pătrunde... în corespondența 
privată dintre Leo Leike şi Emmi Rothner.

„Scrie-mi, Emmi. A scrie e la fel cu a săruta. E 
ca şi când te-ai săruta fără buze. E un fel de a 
te săruta cu mintea.“
Daniel Glattauer, Dragoste virtuală, traducere de Gabriella Eftimie, 
Editura Trei, 2012

Daniel Glattauer reușeste să scrie „unul dintre 
cele mai frumoase dialoguri între îndrăgostiţi 
din literatura modernă.“ Der Spiegel

„Este o carte pe care nu o poţi citi altfel decât 
cu plăcere.“ Editura Trei

Daniel GLATTAUER
s-a născut la Viena
în 1960. Este scriitor
şi jurnalist. Din 1989 
ţine o rubrică în
Der Standard, iar 
articolele sale au fost 
reunite în trei volume. 
Romanul Dragoste virtuală 
a devenit bestseller 
uriaş, atât în Germania, 
unde a fost publicat
prima dată, cât şi în SUA, 
Marea Britanie, Franţa, 
Spania etc.
În 2011 a apărut romanul 
Alle Sieben Wellen /
Toate cele şapte valuri, 
tradus tot la Editura 
Trei, o continuare
a poveştii din
Dragoste virtuală.

BLiNd 
RESTAURANT
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Thierry Debroux
„Eros Medina“,
în Teatru, vol. III
Editura Fides
2011

Lectura:
Mihaela Teleoacă

Lectură presărată cu episoade de muzică live 
interpretată de Adrian George Popescu (invitat)

„Felul ăsta de a mă urmări! Ca și cum umbra 
mea ți-ar aparține deja puțin, pur și simplu 
pentru că mă urmărești. Să-ți potrivești pașii
cu ai mei nu-ți dă nici un drept asupra mea.

Am fost provocatoare? Sunt îmbrăcată într-un 
mod provocator? Dacă mi-aș fi ascuns părul,
ai fi renunțat la jocul ăsta, care nu-i decât
un joc pentru tine? Mă îndoiesc.
…

Oare tăcerea e aceeași în toate limbile? Sunt 
în fața unei uși și am cheia acestei uși. Peste o 
clipă voi dispărea în spatele misterului pe care-l 
închide, cu certitudinea că mâine te voi regăsi 
așteptând în fundul străduței. Oare a mă urmări 
și a mă aștepta sunt de ajuns pentru
a te hrăni?“
Thierry Debroux, „Eros Medina“ publicat în Teatru, vol. III, 
traducere de Petruţa Spânu, Editura Fides, Iaşi, 2011

Thierry DEBROUX (n. 1963, 
Bruxelles), actor, autor 
și regizor, absolvent al 
cursurilor celebrului 
Institut National Supérieur 
des Arts du Spectacle 
(INSAS) din Bruxelles. 
Scrie texte pentru teatru 
de peste 20 de ani. S-a 
impus prin dramaturgia sa 
originală, de fiecare dată 
diferită, atât prin felul 
în care este scrisă, cât și 
prin subiect. În textele lui 
realitatea și imaginația se 
întrepătrund într-o poveste 
care se reconstituie încet, 
pe măsură ce personajele se 
dezvăluie.
Piesele lui s-au bucurat 
de mare succes în Belgia 
și nu numai, fiind deseori 
nominalizate pentru premii 
importante. Eros Medina a 
fost nominalizată de trei 
ori în 2007.
Din 2011, Thierry Debroux 
este directorul Théâtre 
Royal du Parc din Bruxelles.

LeNte
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Strada Arcului, nr. 8,
în mansardă
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Jérôme Ferrari
Le Sermon sur la chute 
de Rome / Predică 
despre căderea Romei
Editura Trei
2012

Lectura:
Nicoleta Lefter

„Cei cinci fraţi şi surori pozează toţi împreună 
cu mama. Împrejur, totul e de un alb lăptos, 
nu se distinge nici podea, nici pereţi, iar ei 
parcă plutesc ca nişte spectre în ceața stranie 
ce stă să-i cuprindă ş̦i să-i înghită. În rochia 
de doliu, ea stă fixă şi fără vârstă, cu un 
turban închis la culoare pe cap şi cu mâinile 
aşezate pe genunchi, fixând atât de intens 
un punct de dincolo de obiectivul aparatului 
de fotografiat, încât pare indiferentă la tot ce 
o înconjoară – fotograful şi instrumentele lui, 
lumina de vară, copiii ei, Jean-Baptiste purtând 
o beretă cu pampon, şi care se lipeşte temător 
de ea, strâns în costumul de marinar care 
i-a rămas mic, apoi cele trei fiice mai mari, 
aliniate în spatele ei, toate ţepene în hainele de 
sărbătoare, cu braţele strânse pe lângă corp 
şi, singură în primul plan, fata cea mai mică, 
Jeanne-Marie, desculţă şi cârpită, cu feţişoara 
palidă şi bosumflată ascunsă de părul lung şi 
nepieptănat.“
Jérôme Ferrari, Le Sermon sur la chute de Rome /
Predică despre căderea Romei, traducere de Ana Antonescu,
Editura Trei, 2012

Născut la Paris în 1968, 
Jérôme FERRARI este 
profesor de filosofie la 
Abou Dhabi. Cariera sa 
de scriitor a început în 
2001. În 2010, a primit 
premiul France Télévisions 
pentru  Où j'ai laissé 
mon âme, cartea despre 
războiul din Algeria. 
Le Sermon sur la chute 
de Rome, recompensat cu 
Premiul Goncourt în 2012, 
aduce la un loc viața
de zi cu zi dintr-un 
bistro modest de munte, 
filosofia și fragmente 
de istorie colonială. 
Toate unite de o frază 
extrasă dintr-o predică 
a Sfântului Augustin: 
„Lumea are soarta oricărui 
om: se naște, crește și 
moare“, în interiorul unui 
text de o mare frumusețe 
stilistică.

DIANEI 4 
Strada Dianei, nr. 4FR
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Dino Buzzati
„Monstrul Colombre“ 
în Monstrul Colombre 
și alte cincizeci de 
povestiri
Editura Polirom
2005

Lectura:
Florin Busuioc

„...Era o perlă de o mărime neobișnuită. Şi 
recunoscu în ea faimoasa Perlă a Mării care 
dă, celui care o stăpânește, bogăție, dragoste 
și linişte sufletească. Numai că acum era prea 
târziu.
− Vai! zise clătinând cu amărăciune din cap. 
Cât am greșit. Și n-am izbutit decât să-mi 
chinuiesc existența mea și s-o prăpădesc
pe a ta.“
Dino Buzzati, „Monstrul Colombre“ din Monstrul Colombre și alte 
cincizeci de povestiri, traducere de Florin şi Mara Chiriţescu,
Editura Polirom, 2005

Autor de librete muzicale și piese de teatru 
(Un caz clinic este pus în scenă de Giorgio 
Strehler la Piccolo Teatro din Milano), Buzzati 
îmbogățeşte peisajul literar italian al celui de-al 
șaptelea deceniu cu romanele Marele portret 
(1960) și O dragoste (1963). Proza scurtă a 
aceluiași deceniu e reunită, în 1966, în volumul 
Monstrul Colombre și alte cincizeci de povestiri. 

Dino BUZZATI (1906-1972) 
s-a născut la Belluno, 
în apropierea Alpilor 
Dolomiți. După studii de 
drept la Milano, devine 
redactor la Corriere della 
Sera, unde va lucra până 
la sfârșitul vieții. Prin 
cronicile și reportajele 
sale (în 1939 este trimis 
special în Etiopia, 
iar între 1940 şi 1942 
corespondent de război), 
Buzzati a fondat o nouă 
școală de jurnalism. 
Romantismul de factură 
germană atribuit primelor 
sale cărți, Bàrnabo, 
omul munților (1933) și 
Secretul Pădurii Bătrâne 
(1935) este înlocuit, în 
Deșertul tătarilor (1940), 
cu un existențialism 
kafkian. De sorginte 
kafkiană sunt și multe 
dintre textele din Șaizeci 
de povestiri (1958), volum 
premiat cu Premiul Strega. 

LA SCENA  
Calea Călăraşilor, nr. 55it
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Jonathan Coe
Ce hăcuială!
Editura Polirom
2008

Lectura:
Axel Moustache

„ − Actualmente lucrezi?
  − Mda, spuse Thomas surprins.
  − În ce?
  − Nu știu cum să vă descriu exact; bursa
de valori. 
  − «Bursa de Valori»? N-am auzit de asta. 
...
Am decis de asemenea să adopt o atitudine 
fermă față de cuvântul «spital». Acest cuvânt 
nu mai e permis la discuții: de acum înainte, 
le spunem spitalelor «unități furnizoare». 
Pentru că unicul lor scop, în viitor, va fi de a 
furniza servicii ce vor fi cumpărate de la ele 
de Autorități Medicale și medici de familie 
deținători de fonduri prin contracte negociate. 
Spitalul devine un magazin, operația devine 
o marfă și practicile de afaceri obișnuite 
predomină: acumulează și vinde ieftin. Mă 
uluiește splendida simplitate a acestei idei.“
Jonathan Coe, Ce hăcuială!, traducere de Sanda Aronescu, 
Editura Polirom, 2008

Jonathan COE (n. 1961), 
renumit pentru scrierile 
sale satirice cu tentă 
politică, a obținut 
recunoașterea literară
odată cu apariția 
romanului Ce hăcuială!,
în 1994.

A publicat până în prezent 
peste zece volume, fiind 
câștigătorul unor premii 
literare de prestigiu: 
Bollinger Everyman 
Wodehouse, Prix du 
Meilleur Livre Étranger, 
Prix Médicis Étranger. 
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Gonçalo M. Tavares
Ierusalim,
Editura Humanitas
Fiction
2008

Lectura:
Marian Râlea

„Două tipuri de educație primise Mylia:
educația de a vedea și educația de a auzi.
De la sine, sau poate din cauza bolii, învățase 
să atingă. Nu atingi așa oamenii – auzea
din când în când. Și se speria. Nu atingi
așa oamenii? Atunci nu se va repeta.
Mylia se aținea lângă Theodor și căldura lui, 
așa cum nu făcuse decât cu mama. Ceea ce 
Mylia dezvoltase de la sine, în singurătatea ei, 
era atingerea lucrurilor materiale, a lucrurilor 
care nu vorbesc. Le atingea în mod obscen, 
dacă se poate spune asta despre întâlnirea 
mâinii unei ființe omenești cu o masă,
de exemplu, sau chiar cu striațiile din
lemnul unei mese.
− Nu așa se ating lucrurile, îi spunea mama.
− Atunci, cum?
− Cu mai puțină forță, înșfăcând mai puțin.
Nu te implica atât.“
Gonçalo M. Tavares, Ierusalim, traducere de Micaela Ghiţescu, 
Editura Humanitas Fiction, 2008

Gonçalo M. TAVARES s-a 
născut în Luanda în 1970 și 
predă Teoria Științei la o 
universitate din Lisabona. 
Mereu surprinzător prin 
varietatea cărților 
publicate, a adunat un 
număr impresionant de 
premii literare. În 2005 
a câștigat Premiul José 
Saramago cu romanul 
Ierusalim.

„Cel mai mare dar al 
tânărului romancier 
Gonçalo M. Tavares este 
îndemânarea lui de a 
descompune lumea în 
fragmente și a recompune-o 
apoi, ca pe o creație 
proprie. Cărțile sale 
sunt un caleidoscop care 
rearanjeză realitatea în 
așa fel încât noi să o 
putem observa mai bine, 
expunându-i legăturile
și evidențiind ceea ce
e de prisos.“
(Alberto Manguel).
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Antonio Muñoz Molina
Sefarad
Editura Curtea Veche
2008

Lectura:
Ioana Abur 

„Așteptarea unui dezastru inevitabil este mai 
rea decât dezastrul în sine. Pe 1 septembrie 
1936, Evghenia Ginzburg, profesoară la 
Universitatea din Kazan, cadru de conducere, 
comunistă, editoare a unei reviste a Partidului, 
soția unui membru al Comitetului Central, 
primește vestea că nu mai are voie să țină ore. 
Este o femeie tânără, entuziastă, mamă a doi 
copii mici, adeptă înflăcărată a fiecărei directive 
a Partidului, convinsă că țara este plină de 
sabotori și spioni în slujba imperialismului, de 
trădători care în mod just trebuie demascați și 
pedepsiți cu cea mai mare hotărâre. În fiecare 
zi, în ședințele de organizație de bază și de 
comitet, în ziare, la radio, apar știri despre noi 
arestări, și pe Evghenia Ginzburg o uimește și 
o deconcertează unele dintre ele, dar continuă 
să fie convinsă de nevoia și de justețea atâtor 
repercusiuni.
Într-o zi, Evhenia Ginzburg descoperă că nu e în 
afară de pericol așa cum își închipuia, că este și 
ea suspectă: la început, nu pare a fi nimic foarte 
grav, doar iritant și chiar degradant, o greșeală 
care fără îndoială se va rezolva până la sfârșit (...)“
Antonio Muñoz Molina, Sefarad, traducere de Eugenia Alexe 
Munteanu, Colecţia „Byblos“, Editura Curtea Veche,
Bucureşti, 2008

Antonio Muñoz Molina, 
născut în 1956, în Úbeda, 
provincia Jaén, este 
membru al Academiei Regale 
Spaniole din 1995 şi, în 
perioada 2004–2005, a fost 
director al Centrului 
Cultural Cervantes din 
New York, unde trăieşte 
în prezent. A studiat 
istoria la Universitatea 
din Granada şi jurnalismul 
la Madrid. Are rubrici 
regulate în El Pais şi Die 
Welt. În 1987, primeşte 
Premiul Naţional pentru 
Naraţiune pentru romanul 
El invierno en Lisboa, 
un tribut adus romanului 
noir şi jazzului. Pentru 
El jinete polaco, primeşte 
în 1991 unul dintre cele 
mai prestigioase premii 
spaniole, premiul Pianeta, 
şi în 1992, Premiul 
Naţional Pentru Naraţiune.
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Elif Shafak
Cele patruzeci
de legi ale iubirii
Editura Polirom
2011

Lectura:
Gabriela Ioniţă

„E cea de-a patruzecea lege: O viaţă fără 
iubire e lipsită de însemnătate. Nu te întreba 
ce fel de iubire ar trebui să cauți, spirituală ori 
materială, divină ori pământească, răsăriteană 
sau apuseană… Împărţirile duc doar la alte 
împărţiri. Iubirea nu poate fi nici numită, nici 
lămurită. E ceea ce e, pur şi simplu.

Iubirea e apa vieţii. Iar cel ce iubeşte e un suflet 
de foc!

Lumea se învârte altfel când focul iubeşte apa.“
Elif Shafak, Cele patruzeci de legi ale iubirii, traducere şi note
de Ada Tănasă, Editura Polirom, 2011

Cel mai renumit roman al lui Elif Shafak,
scris în limba engleză, Cele patruzeci
de legi ale iubirii a fost publicat în SUA
în februarie 2010 și în Marea Britanie
de către Penguin Books în iunie 2010. 

Elif SHAFAK, născută 
în 1971 la Strasbourg, 
Franța, devine scriitor 
premiat și femeia scriitor 
cel mai citit din Turcia. 
Criticii au numit-o
„una dintre vocile
cele mai distinctive
din literatura turcă
și a lumii contemporane“. 
Cărţile sale au fost 
traduse în peste treizeci 
de limbi, primind 
distincția de onoare
de Cavaler al Ordinului 
Artelor și Literelor.

Elif Shafak îmbină în 
romanele sale tradițiile 
vestice și estice ale 
povestirii, evidenţiind 
o multitudine de poveşti 
despre femei, minorități, 
imigranți, subculturi, 
tineret și suflete
la nivel mondial. 
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Péter Esterházy
O femeie
Editura Curtea Veche
2008

Lectura:
Mircea Dinescu

„Există o femeie. Mă iubeşte, mă iubeşte la 
nebunie. Tot timpul se mărită cu altcineva.“

„Există o femeie. Mă iubeşte. Mă iubeşte din ce 
în ce mai puţin şi mă doreşte din ce în ce mai 
mult.“

„Există o femeie. Mă iubeşte, o iubesc, mă 
urăşte, o urăsc. De parcă ar fi nevastă-mea.“

„Există o femeie. Etcetera. De mult timp. Ne 
înţelegem bine.“

„Există o femeie. Mă şi iubeşte. Îmi promite tot 
timpul că vine. Şi vine, într-adevăr.“

„Există o femeie. Mă iubeşte, mă iubeşte 
la nebunie. Se întâmplă să mă părăsescă. 
Câteodată, din când în când, uneori, alteori, 
în câte o zi, periodic, foarte rar, ocazional, 
adesea, o dată, de două ori, pe ici colo. 
Dispare.“
Péter Esterházy, O femeie, traducere de Ana Maria Pop,
Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2008

Péter ESTERHÁZY este
unul dintre cei mai 
cunoscuţi scriitori 
contemporani din Ungaria.
Cărţile sale au fost 
traduse în peste douăzeci 
de limbi şi au obţinut 
un număr impresionant 
de premii, printre care 
Premiul Kossuth (1996), 
Premiul Naţional al 
Austriei pentru Literatură 
Europeană (1999),
Premiul Literaturii 
Maghiare (2001),
Premiul Herder (2002), 
Premiul Pro Europa (2004), 
Premiul Păcii al Uniunii 
Editorilor şi Librarilor, 
Germania (2004),
Premiul de Excelenţă
al Institutului Cultural 
Român (2007) şi Premiul 
Ovidius, România (2009),
Ordinul Meritul Cultural 
în grad de Comandor
al statului român (2010).
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James Joyce
Ulise
Editura Univers
2012 

Lectura:
Ilinca Goia

„mai degrabă aş muri de douăzeci de ori
decât să mă mai mărit cu vreunul din ei
sigur el n-ar mai găsi niciodată altă femee
ca mine să-l suporte cum îl suport eu
cum m-ai cunoscut vino să te culci cu mine
da şi (…) s-o luăm pe doamna Maybrick
aia care şi-a otrăvit bărbatul pentru
ce-o fi făcut-o în dragoste cu vreun alt bărbat
de s-a şi descoperit asta ea n-a fost de-a 
dreptul o ticăloasă să se-apuce să facă
un lucru ca ăsta sigur unii bărbaţi pot
să te scoată cu totul din fire să te facă
să-nnebuneşti de tot şi totdeauna
cu gura spurcată pe noi de ce ne mai cer
atunci să ne mărităm cu ei dacă noi suntem
aşa de rele cum se ajunge până la urmă
da pentru că nu pot fără noi arsenic alb
i-a pus în ceai de pe hârtia
de muşte o fi fost (…)“
James Joyce, Ulise, traducere de Mircea Ivănescu,
Editura Univers, 2012 

James JOYCE (1882-1941),
romancier şi poet 
irlandez. A avut
o influenţă profundă
asupra romanului european 
al secolului XX, în 
special prin utilizarea 
fluxului conştiinţei.

Cea mai cunoscută operă
a lui Joyce este Ulise,
în care descrie o zi 
petrecută în Dublin, 
16 iunie 1904. Aici 
autorul urmăreşte 
gândurile şi cuvintele 
mai multor personaje din 
Dublin, inclusiv ale 
lui Leopold Bloom, un 
evreu din Dublin. Joyce 
prezintă naraţiunea ca 
un epic satiric urmărind 
episoadele din Odiseea
lui Homer.
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