Είδος: Περιοδικό / Κύριο
Ημερομηνία: Σάββατο, 03-01-2009
Σελίδα: 101
Μέγεθος: 314 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 21470
Επικοινωνία εντύπου: 210 7407252
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

Με συγκίνησηείδαμε ξανά oris προθήκεεto βιβλίο
που αγαπήσαμε.
To Σάββατο βράδυ στην άκρη ms naAns επανεκδίδεται
από τον Πατάκη γιατί έληξε το συμβόλαιο
πουείχα με tis εκδόσε^ Πόλβ.Έχουνπεράσει
13 χρόνια από τότε που έγραψα αυτό το
μυθιστόρημα...Ήμουν διαφορετική το 1995...
Αλλά. όλοι ήμαστανδιαφορετικοί. Γι' αυτό αναρωτιέμαι
ncosθα το υποδεχτείτο αναγνωστικό
κοινό και αν θα βρεθούν νέοι αναγνώστε5 που,
την εποχήuis npciwisτου έκδοση5.ήταν παιδιά...
Ή αν θα το ξαναδιαβάσουνόσοι το είχανδιαβάσει
ή είχαν ακούσει για την ύπαρξητου. Νομίζω ότι όλα τα βιβλία που είχαν επιτυχία
ή και ποιότηταπρέπεινα επανεκδίδονταικάθε τόσο.Δεν πρέπεινα τα αφήνουμε
να πεθαίνουν.
Ήταν το πρώτοoas μυθιστόρημα:
Ναι, αλλά ήδη έγραφα με μεγάλη ένταση: σύντομα δοκίμια για τον κινηματογράφο
και σύντομα λογοτεχνικά κείμενα. Πολλέ5από tis ιδέεε των κειμένων
αυτών μπορεί Kaveisνα tis συναντήσει στο Σάββατοβράδυ στην άκρη ms naAns.
πουαποτελείμια πιοεκτεταμένησύνθεσηγύρω από
τη ζωή tns νεολαίαε στη Νέα Υόρκη.
To βιβλίοεπανεκδίδεταιστα πλαίσιοενόε εκδοτικούπρογράμματος
θα συνεχιστεί μέσα στο 2009: μετά το Σάββατοβράδυ
στηνάκρη ms noAnsθα κυκλοφορήσειτο Αύριομια άλλη
χώρα και Ο υπάγει oupavos... Τα τρία αυτά μυθιστορήματα
ενα νεανικο
είχαν σημειώσειεπιτυχίαστη δεκαετίατου '90 και
εξέφραζαντο nos ήμουνgjs συγγραφέα5καθώ5και ncos
αντιδρούσετο αναγνωστικόκοινό, τι επιλογέεέκανε, ποιes
ήταν οι ανησυχικ του και οι περιορισμοίτου. Για παράδειγμα,
πολλοίπροτιμούσαντο Αύριο μια άΑΑηχώρα
επειδή είχε ελληνικό θέμα, επειδή περιέγραφε μια αθηναϊκή
οικογένεια, κατάτη διάρκειαms δεκαετίαετου '60.
To αμερικανικό σκηνικό του Σάββατο βράδυ στην άκρη
ms naAnsθεωρούνταν μάλλον πρωτότυποεκείνη την εποχή.
Σήμερα όλοι γράφουν για tis ΗΠΑ, ακόμα κι αν δεν έχουν πάει napa λίγε5 μέρε5
για τουρισμό. Γενικά,στην Ελλάδαγράφουμε πολύκαι ό.τι pas κατεβαίνει.
Είμαστεπολύπίσωσε ό,τι αφορά την πεζογραφία.Επικρατείπροχειρότητακαι
νομίζω ότι πολλοίσυγγραφεί5 κολακεύουν το κοινό 6ivovras του "αυτό που
ζητάει". Ζητάει "Βαλκάνια": Γράφουμεγια τα Βαλκάνια...Ζητάει "χαμένε5 παtpi'6es";
Ζητάει σεξ και ερωτικά δράματα; Και τα λοιπά...
To Σάββατοβράδυ στην άκρη ms naAnsείναι ένα μυθιστόρημα...
Για το τι σημαίνει να είσαι νέο5 στο κέντρο του δυτικού κόσμου. Για τη φιλία,
τον θάνατο, την απώλεια. Enians,για το ncosn μουσική μπορεί να σώσει τη
ζωή pas. Πρόκειται για μια μάλλον μελαγχολικήαφήγηση, αλλά όχι xcopisαισιοδοξία
τελικά. Στο μυθιστόρημαπεριγράφεταιένα ευρύ φάσμα ανθρώπινων
συναισθημάτων με φόντο μια αγαπημένη πόληαε μια τρελή εποχή: στα μέσα
rns δεκαετία5του '80. Απόμια άποψη,κεντριά xapaKTnpas
είναι n ίδια n Νέα
Υόρκη,αν και με διαφορετικότρόποαπ' ό.τι αργότερα,στα Κινέζικακουτιά,όπου
ο βασικ05 npcoasείναι ένα5 ντετέκτιβ που πάσχει από aunvies και περιπλανιέται
στην Τσαϊνατάουν,προσπαθώνττ^να βρει έναν δολοφόνο.
ToΣάββατοβράδυ στην άκρη ms naAnsείναι απόκάθε άποψηένα νεανικό μυθιστόρημα,
παρότιόταν το έγραφα ήμουν 38 ετών. Μεγαλώνω αργά...
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