A literatura é uma viagem
Curso explora a representação de locais emblemáticos através da literatura
Durante muito tempo, a literatura foi a maneira mais fácil de viajar ao mundo distante das capitais e
cidades mais importantes da Europa. Ainda hoje, no entanto, a Viena das páginas de Schnitzler é uma das
Vienas mais interessantes, assim como a Praga de Kafka e a Paris de Proust. E São Petersburgo recebeu
poucas homenagens tão consistentes quanto as novelas e romances de Dostoievski. O curso “A literatura
é uma viagem”, ministrado pelo prof. Dr.Marcelo Backes, propõe uma viagem através da leitura, que
destrince filosófica, histórica e psicologicamente o complexo mundo de alguns dos principais autores de
todos os tempos.
Marcelo Backes é escritor e tradutor gaúcho, radicado no Rio de Janeiro desde 2007, onde trabalha
como professor na Casa do Saber. É autor de Três traidores e uns outros (Record, 2010) e do romance O
último minuto (Companhia das Letras, 2013), lançado no dia 6 de junho, no StudioClio. Doutor em
Germanística e Romanística pela Universidade de Freiburg, Backes verteu ao português mais de 30 obras
da literatura alemã, entre clássicos e contemporâneos como Goethe, Schiller, Arthur Schnitzler, Franz
Kafka, E.T.A Hoffmann e Ingo Schulze.
Os encontros acontecem nos dias 7 e 8 de junho, sextafeira e sábado, das 9h30 às 12h10, no
StudioClio (Rua José do Patrocínio, 698). Até o dia 04 de junho, os valores são de R$ 198,00 para o público
em geral, e de R$ 178,00 para professores e estudantes. A partir de 05 de junho, os valores passam para
R$ 217,50 para o público em geral, e de R$ 195,00 para professores e estudantes. Os valores podem ser
parcelados em 3x no cartão ou no cheque. Ao final do curso, será fornecido certificado Clio de 6h/aula. As
inscrições para ambas as atividades podem ser feitas através da página www.studioclio.com.br. Mais
informações pelo telefone 32547200.
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