„Baśnie norweskie" / Dariuszem Muszer /
Czwartki Literackie

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
6 grudnia 2018 o 19:00 – 21:00
13 muz, pl. Żołnierza Polskiego 2, Szczecin
Czwartki Literackie „13 Muz” / Szczeciński Przegląd
Literacki FORMA, edycja 55
spotkanie z Dariuszem Muszerem, promocja książki:
„Baśnie norweskie”
prowadzenie: Damian Romaniak
wstęp wolny
Dariusz Muszer (ur. w 1959 r.) - poeta, prozaik i
tłumacz. Mieszka w Hanowerze. Laureat Nagrody
Związku Niemieckich Pisarzy „Das neue Buch in
Niedersachsen und Bremen” za powieść „Die
Freiheit riecht nach Vanille” (1999). Opublikował
m.in. tomy wierszy: „Zatrzymane wersy” (1987),
„Pestki i ogryzki” (1989), „Die Geliebten aus R. und
andere Gedichte” (1990), „Panna Franciszka,
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pomylony akordeon i inne wiersze” (1995), „Księga
zielonej kamizelki” (1996), „Jestem chłop” (2004),
„Wszyscy moi nieznajomi” (2004), „Zapomniany
strajk” (2012) oraz powieści: „Die Freiheit riecht
nach Vanille” (1999, wydanie polskie: „Wolność
pachnie wanilią” - FORMA 2008), „Der Echsenmann”
(2001), „Niebieski” (FORMA 2006), „Gottes
Homepage” (2007, wydanie polskie: „Homepage
Boga” - FORMA 2013), „Lummick” (2009),
„Schädelfeld” (2015, wydanie polskie: „Pole
Czaszek” - FORMA 2017) i „Baśnie norweskie”
(FORMA/FLiHB 2018). Jego opowiadania znalazły
się w antologiach FORMY: „2008” (FORMA 2008),
„City 1” (FORMA 2009), „2011” (FORMA 2011),
„2014” (FORMA 2014), „City 3” (FORMA 2016),
„2017” (FORMA 2017) i „City 4” (FORMA 2018).
Wkrótce Wydawnictwo FORMA wyda zbiór
opowiadań Człowiek z kowadłem. Na www FORMY
prowadzi blog „123. HANNOVER Dariusza Muszera”
- http://www.wforma.eu/123-hannover-dariuszamuszera.html.
„Baśnie norweskie”
Baśń ludowa to anonimowy tekst prozatorski,
opowiadający o cudownych, nadzwyczajnych
wydarzeniach. Czas i miejsce akcji pozostają
nieokreślone, bohaterowie swobodnie przekraczają
granice między światem realnym a nadnaturalnym i
najdalsze odległości potrafią pokonywać w
mgnieniu oka.
Nad opowiedzeniem „Baśni norweskich” Dariusz
Muszer pracował z przerwami od 1991 roku,
wielokrotnie w tym czasie odwiedzając Norwegię w
celu kwerendy. Proponowany zbiór zawiera 90
najbardziej reprezentatywnych utworów, wybranych
z istniejącego kanonu baśni norweskich, całkowicie
na nowo opowiedzianych i w większości dotąd nie
prezentowanych polskojęzycznemu czytelnikowi.
Niniejsze wydanie jest więc niespotykane na
polskim rynku książkowym, przedstawia ludowe
baśnie norweskie w postaci najbardziej zbliżonej do
pierwotnej, bez ilustracji i w pełnej wersji.
Źródło: https://www.facebook.com/13muz/
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KOMENTARZE
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
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