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LECTURICALE

Cutia
neagra
Plasându-ºi romanul epistolar într-o societate
israelianã aflatã în continuã transformare, în
anii ‘70, Oz îl populeazã
cu personaje pitoreºti ºi
eterogene: tineri hippie, locuitori tradiþionaliºti ai kibutzurilor,
fanatici
religioºi,
extremiºti, ale cãror
portrete sunt creionate cu umor ºi
inteligenþã.Toate
scrisorile din care
este alcãtuitã Cutia neagrã spun
însã, direct sau indirect, povestea Ilanei
Brandshteter, o femeie captivã în spaþiul sufocant dat de o iubire
imposibilã, distructivã pentru fostul ei soþ, Alexander Ghideon,
un reputat om de ºtiinþã israelian stabilit în strãinãtate, dar ºi de
o cãsnicie stabilã, lipsitã de pasiune cu un tânãr ºters, Michel
Sommo. Opera lui Amos Oz este tradusã în peste patruzeci de
limbi
Editura Humanitas, 264 de pagini, preþ-29 lei.

Nicio artã
“Nicio artã” este
cartea mamei înviate,
a
mamei
care
cunoaºte
legea
ofsaidului, limbajul
acesteia, prin intermediul cãruia este
definitã relaþia ei cu
lumea. Fiul existã
numai în funcþie de
limbajul-fotbalistic-al-mamei, la fel
ca restul lumii. În
aceastã carte, fotbalul este prezentat drept concepþie
despre lume, a
cãrei provenienþã
îºi are rãdãcinile în
raportul faþã de mamã ºi faþã de limba maternã:
complexul limbii materne.În cazul în care cititorul cautã în
acest volum al lui Péter Esterházy firele „romanului de familie“, le va gãsi în întâmplãri rotunde, scrise cu mãiestrie.
În cazul în care cautã sentimente – le va gãsi ºi pe acestea.
Cel interesat de lumea textului autoreflexiv în stil esterházyan nu va fi decepþionat.
Editura Curtea Veche, 208 pagini, preþ - 24.00 lei.

Grupaj realizat de Lucia IVÃNESCU

Rhadopis din
Nubia
Scriitorul egiptean Naghib
Mahfuz a primit Premiul Nobel
pentru literaturã în 1988.
...Tânãrul faraon Merenra se
îndrãgosteºte de curtezana
Rhadopis, o fatã de la þarã
ambiþioasã, de o frumuseþe
umitoare, devenitã curtezana
cea mai râvnitã din regat, în
palatul cãreia se reunesc bãrbaþii de vazã ai Egiptului:
artiºti, dregãtori, cãrturari,
oºteni. Petrecerile ei cu muzicã, dans ºi dezbateri filosofice au loc searã
de searã în timp ce Egiptul este mãcinat de tensiuni politice. Marii
preoþi, o forþã redutabilã, deþin jumãtate din pãmânturile þãrii.
Faraonul, recent urcat pe tron, este hotãrât sã îi înfrunte, sã îºi
impunã autoritatea ºi sã câºtige poporul de partea sa.
Editura Humanitas, 231 de pagini, preþ-25 lei.

Trilogia S.U.A: Marile afaceri
În romanele care compun trilogia SUA – “Paralela 42”,
“Nouãsute nouãsprezece” ºi
“Marile afaceri” - Dos Passos
creioneazã unul dintre cele mai
semnificative portrete colective ale Americii, schiþat cu
umorul sarcastic al postmodernismului american ºi cu un
ascuþit simþ al observaþiei
sociale. Destinul personajelor
întreþesut cu evenimentele
vremii ºi naraþiunea plinã de
vervã, construitã cu o tehnicã
originalã extrem de bine
susþinutã, fac din trilogia
SUA una dintre cele mai
tentante lecturi ale clasicilor
modernitãþii.
Editura Nemira, 732 de pagini, preþ-63,90 lei
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