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Τριάντα έξι εξαίρετοι προσκεκληµένοι 

9η ∆ΕΒΘ Συγγράφεις διεθνούς 
κύρους στη Θεσσαλονίκη 

Τριάντα έξι εξαίρετοι προσκεκληµένοι 24_27 Μαΐου 2012 

9η ∆ΕΒΘ Συγγράφεις διεθνούς Cj| έκθεση 

κύρους στη Θεσσαλονίκη ώΗΚΚ 
Ισχυρά ονόµατα 36 συγγραφέων 

από 17 χώρες 
θα δώσουν το «παρών» στην 
9η ∆ιεθνή Έκθεση 
Βιβλίου (∆ΕΒΘ), που θα 
πραγµατοποιηθεί 
στις 24 - 27 Μαΐου. 

Επιµέλεια: 'Ελσα Σπυριδοπούλου 
elsaspi@gmail.com 

υγγραφείς ano τα Βαλκάνια ^^^^ 
(Αλβανία, Βοσνία-Ερςεγοβίνη, 

jM Ρουµανία, Κροατία, Μαυροf^HH 
βούνιο, ΠΓ∆Μ και Σερβία που 

είναι η φετινή τιµώµενη χώρα) καθώς 
επίσης και από ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, 
Γαλλία, Γερµανία, Αυστρία, Ελβετία, Πολωνία, 

Τουρκία, Ισραήλ και Ρωσία θα 
βρεθούν στη Θεσσαλονίκη, για να συναντήσουν 

τους έλληνες βιβλιόφιλους. 
Εκτός ano τη Victoria Hislop, που 

έρχεται µε αφορµή το τελευταίο βιβλίο 
της, την ηµέρα των εγκαινίων της έκθεσης 

(Πέµπτη 24/5) θα παραβρεθεί 
στη Θεσσαλονίκη ο διάσηµος σκηνοθέτης, 

µουσικός και προσφάτως µε συγγραφικές 
επιδόσεις Emir Kusturica 

και θα παρουσιάσει το πρώτο του -αυτοβιογραφικό- 
µυθιστόρηµα µε τον χαρακτηριστικό 

τίτλο «Κι εγώ πού είµαι 
σ' αυτήν την ιστορία;». 

Κορυφαία προσωπικότητα της ευρω- 

Emir Kusturica. 

παϊκής πολιτιστικής δηµιουργίας, ο Metin 
Arditi, Ελβετός τουρκικής καταγωγής, 

θα έρθει µε αφορµή την πρόσφατη 
ελληνική έκδοση του βιβλίου 

του «To Τουρκάκι», ενώ ανάλογου διαµετρήµατος 
προσωπικότητα είναι ο γαλλοαµερικανός 

εκδότης και συγγραφέας 
Andre Schinrin, ο οποίος θα προσφέρει 
στο κοινό ενδιαφέρουσες απόψεις γύρω 
από την τέχνη της γραφής και της ανάγνωσης. 

Από τη Γαλλία έρχεται και η Marion 
Richez, φιλόσοφος και πανεπιστηµιακός, 

η οποία ασχολείται συγγραφικά µε 
τη δύναµη του ανθρώπινου σώµατος 
και την αλληλεπίδρασή του µε τη συνείδηση, 

ενώ η πολυµεταφρασµένη πολωνή 
συγγραφέας βιογραφιών Agata 

Tuszynska και ο σταρ της νεότερης γενιάς 
ισραηλινών συγγραφέων Etgar 

Keret διακρίνονται από την επίµονη 
και πολύπλευρη αναζήτηση της ταυτότητας 

της πατρίδας τους. 
Στο πλαίσιο της καθιερωµένης πρόσκλησης 

και παρουσίασης λογοτεχνών, 
προερχόµενων από την ελληνική διασπορά, 

στη Θεσσαλονίκη θα παραβρεθεί 
και θα συναντηθεί µε οµοτέχνους της 
και µε το κοινό η Natalie Bakopoulos, 
εγγονή του σπουδαίου ποιητή Μιχάλη 
Κατσαρού, η οποία έχει ξεχωρίσει ως 
ταλαντούχος µυθιστοριογράφος στις 
ΗΠΑ. Επιπλέον, για τη βαριά σκιά της 
ιστορικής µνήµης και τους τρόπους που 
θυµόµαστε, εξιστορούµε και ερµηνεύουµε 

τον Πόλεµο, θα µιλήσει ο αυστριακός 

Natalie Bakopoulos. 

καθηγητής Ιστορίας στο πανεπιστήµιο 
Αθηνών Hagen Fleischer. 

ΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΟΙ ΣΕΡΒΟΙ 
Στο εθνικό περίπτερο της Σερβίας έχει 
σχεδιαστεί µια αντιπροσωπευτική παρουσίαση 

της σύγχρονης λογοτεχνικής 
δηµιουργίας στη σερβική γλώσσα. To 
«πρόσωπο» της σερβικής ποίησης, πεζογραφίας, 

δοκιµίου, κόµιξ, θεατρικού 
λόγου και εκκλησιαστικής βιβλιογραφίας 
θα εκπροσωπηθεί από 15 σηµαίνοντες 
δηµιουργούς. 

Οι επισκέπτες του σερβικού περιπτέρου 
θα έχουν την ευκαιρία γνωριµίας και 
αναζήτησης σε συγγραφείς και βιβλία 
χάρη σε ένα πλούσιο πρόγραµµα εκδηλώσεων-παρουσιάσεων 

που έχει σχεδιαστεί 
από τους υπευθύνους: µία έκθεση 

µε αντικείµενα από το Μουσείο « Ίβο 
Αντριτς» (ο νοµπελίστας συγγραφέας 
της Σερβίας), οµιλίες από τους παρευρισκόµενους 

συγγραφείς, έκθεση βιβλίων 
από «κλασικούς» σέρβους λογοτέχνες 
(Ιβο Άντριτς, Ντανίλο Κις, Μίλοραντ 
Πάβιτς, Ράσα Λιβάδα κ.ά.), ένα κινηµατογραφικό 

αφιέρωµα καθώς και εκθετήριο 
εκδόσεων της µονής Χιλανδαρίου. 

Ο δηµοφιλής θεατρικός συγγραφέας 
και κινηµατογραφιστής, Ντούσαν Κοβάσεβιτς 

έγινε διεθνώς γνωστός για το 
σενάριο της ταινίας «Underground» του 
Εµίρ Κουστουρίτσα. Ο Μοµτσίλο Ράντιτς 
«ζει» ανάµεσα στην ελληνική και τη σερβική 

λογοτεχνία, διαµένοντας στην Ελ- 

Etgar Keret. 

λάδα, µεταφράζοντας και γράφοντας 
στις δύο γλώσσες. 

Γνωστός στο ελληνικό κοινό και ο Βλάντισλαβ 
Μπάγιατς, ο οποίος ασχολείται 

ταυτόχρονα µε την πεζογραφία (µυθιστόρηµα, 
διήγηµα), την ποίηση και το 

δοκίµιο. Θα παραβρεθούν επίσης οι Σβέτισλαβ 
Μπαράσα, Αλεξάνταρ Γκατάλιτσα, 

Γκόραν Μιλασίνοβιτς, Βίντα Ογκνιένοβιτς, 
Ντράγκαν Βέλικιτς, Γιασµίνκα 

Πέτροβιτς, Τάνια Κραγκούγιεβιτς, 
Ζόραν Πέσιτς Σίγµα, Μπορίβογε 

Αντάσεβιτς, Γέλενα Λένγκολντ, Μπιλιάνα 
Σερµπλιάνοβιτς και Λιλιάνα Τζούρεβιτς. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Σερβία 
είναι από τις χώρες που µεταφράζουν 
kl εκδίδουν τα περισσότερα ελληνικά 
βιβλία φιλολογικού και λογοτεχνικού περιεχοµένου. 

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΑΡΩΜΑ 
Ο τούρκος ιστορικός ερευνητής και συγγραφέας 

Edhem Eldem θα δώσει διάλεξη 
στο πλαίσιο του θεµατικού κύκλου 

«Μνήµη και Ιστορία», µε τίτλο «Αρχαιολογία 
του οθωµανικού κόσµου: ο συσχετισµός 

µε την Ελλάδα». 
Να σηµειώσουµε ότι το ειδικό επιστηµονικό 

ενδιαφέρον του για το θέµα έγκειται 
στο ότι είναι απόγονος ενός από 

τους τελευταίους απογόνους του µεγάλου 
βεζίρη της Κωνσταντινούπολης µε ελληνική 

καταγωγή. ∆ύο ρουµάνοι συγγραφείς 
δίνουν το στίγµα της χώρας 

τους: η Lia Brad-Chisacof που ασχολείται 
µε την ελληνορουµανική πνευµατική 
δηµιουργία και ο Dan Coman 

που θεωρείται µεταξύ των πιο σηµαντικών 
νέων λογοτεχνών, µε ιδιαίτερες περγαµηνές 

στο βιογραφικό του. Επιπλέον, 
ο Goran Fercec εκπροσωπεί την Κροατία 
έχοντας στο ενεργητικό του θεατρικά 
έργα αλλά και θεωρητικά κείµενα γύρω 
από τη λογοτεχνία, τα εικαστικά, τη δραµατουργία. 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΙΗΣΗΣ 
Για πρώτη φορά η ∆ΕΒΘ, µαζί µε την 
Εταιρεία Συγγραφέων, τη στήριξη του 
δήµου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού 
Κέντρου Βιβλίου, πραγµατοποιεί το ∆ιαβαλκανικό 

Φεστιβάλ. To φεστιβάλ είναι 
διήµερο (24 - 25 Μαΐου) µε τη συµµετοχή 
15 ποιητών και ποιητριών από Ελλάδα, 
Σερβία, Ρουµανία, Βουλγαρία, Τουρκία, 
Αλβανία, ΠΓ∆Μ, Μαυροβούνιο, ΒοονίαΕρζεγοβίνη. 

Οι βαλκάνιοι συµµετέχοντες 
είναι σι Τοζάν Αλκον (Τουρκία), Ζόραν 
Αντσέφσκι (ΠΓ∆Μ), Νταν Κοµάν (Ρουµανία), 

Τάνια Κραγκούγιεβιτς (Σερβία), 
Βλαντιµίρ Τζούρισιτς (Μαυροβούνιο), 
Ροµέο Τσολάκου (Αλβανία), Σίλβια Χόλεβα 

(Βουλγαρία). 
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