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Letras e Becos
 
 

“Letras e Becos  - Literatura das Periferias de São Paulo” é uma antologia
bilíngue (inglês/português) produzida por Amanda Prado (organização e
produção), Michel Yakini (organização e seleção de textos) e Vivaldo
Santos (coordenação de tradução), em uma coedição da Elo da Corrente
Edições e Avangi Cultural. 
 
Esta antologia é uma iniciativa inédita de tradução em língua inglesa. Com
uma autoria igualitária entre homens e mulheres e busca contribuir com a
tradução e difusão da produção literária das periferias de São Paulo,
reunindo pesquisadores, escritoras e escritores para ampliar a circulação
e o acesso dessa autoria no contexto da literatura brasileira
contemporânea. 
Os textos foram escolhidos a partir de uma pesquisa sobre a obra dos 18
autores que  compõem o trabalho, sendo 9 mulheres e 9 homens. Cada
escritor e escritora colaborou com dois textos entre poemas, contos e
crônicas. 
Os nomes que fazem parte da antologia são: Akins Kintê, Alessandro
Buzo, Allan da Rosa, Binho, Débora Garcia, Dinha, Elizandra Souza, Fuzzil,
Lids Ramos, Marco Pezão, Michel Yakini, Priscila Obaci, Raquel Almeida,
Sacolinha, Samanta Biotti, Sonia Bischain, Tula Pilar Ferreira e Walner
Danziger. 
Os textos foram traduzidos por estudantes da Georgetown University, da
graduação e pós-graduação, que estudam português como língua
estrangeira. O projeto tem natureza de iniciação científica (GUROP) e
extensão, sob a coordenação do Professor e diretor do programa de
Português Vivaldo Santos (Literatura Brasileira, PhD). Os estudantes da
graduação são: Joseph Gruenbaum (Filosofia, turma 2015) e Bianca Uribe
(Antropologia, turma 2018), e do doutoramento: Nohora Arrieta Fernandez
(Literatura Latino-americana, PhD) e Willyam Thurms (Literatura Latino-
americana, PhD). O projeto tem o apoio do Departamento de Espanhol e
Português da Georgeown University. 
 
 http://www.literaturaperiferica.com  

Recomende isto no Google

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Academia Periférica de Letras

  
Lucia Tennina

Saraus  Antologia Poética

Academia Periferica de Letras

(A.P.L) Academia Periférica de Letras. É
um selo inaugurada em 10 de fevereiro
de 2008* e sediada em São Paulo, cujo
objetivo é o cultivo da língua e da
literatura periférica.
Visualizar meu perfil completo

Quem sou eu

  
.

Lima Barreto

Manual Prático do Ódio

0   mais    Próximo blog» Criar um blog   Login

http://academiaperifericadeletras.blogspot.com.br/
https://www.blogger.com/profile/17204068147092751618
http://academiaperifericadeletras.blogspot.com.br/2017/01/letras-e-becos.html
https://4.bp.blogspot.com/-IpiqprK_W5c/WG_aEIyzjJI/AAAAAAAAA8M/ws24NEDAAas1xgkSisElIH35IS9XdA9bgCLcB/s1600/15723617_1830050210584520_8090101766883343627_o.png
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2960645625421671753&postID=6133745461092703073&target=email
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2960645625421671753&postID=6133745461092703073&target=blog
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2960645625421671753&postID=6133745461092703073&target=twitter
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2960645625421671753&postID=6133745461092703073&target=facebook
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2960645625421671753&postID=6133745461092703073&target=pinterest
https://www.blogger.com/profile/17204068147092751618
https://www.blogger.com/profile/17204068147092751618
https://www.blogger.com/profile/17204068147092751618
https://www.blogger.com/
https://www.blogger.com/next-blog?navBar=true&blogID=2960645625421671753
https://www.blogger.com/home#create
https://www.blogger.com/

