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La solitudine dei numeri primi di Giordano
approda a Praga
Dopo Budapest e Bratislava,trilogia Premio Strega ora in ceco
07 marzo, 20:00

(ANSA) - PRAGA - La solitudine dei numeri primi, Il corpo umano e Il nero e l'argento, firmati dal
giovane Paolo Giordano, tradotti in lingua ungherese, slovacco e in ceco. Si è appena concluso il
tour promozionale dello scrittore torinese, vincitore del Premio Strega, che su invito degli Istituti
Italiani di Cultura di Budapest (29 febbraio), Bratislava (2 marzo) e Praga (3-4 marzo), ha
presentato le sue opere. Nella capitale ceca l'autore si è intrattenuto con gli studenti di italianistica
della Facoltà di filosofia dell'Università Carlo IV e con il pubblico della libreria Palac Knih Luxor.
Durante l'incontro, cui hanno preso parte anche l'ambasciatore italiano, Aldo Amati, e il direttore
dell'Istituto Italiano di Cultura di Praga, Giovanni Sciola, lo scrittore ha illustrato la propria
produzione letteraria, sottolineando il forte legame di continuità che unisce tutte le sue opere
narrative, momenti differenti di una stessa vita registrati e trasfigurati in una sorta di diario cifrato.
''Le scienze esatte e la letteratura non sono in contrapposizione dentro di me e la scrittura è un bel
tentativo di accordare i due linguaggi'', ha detto Giordano. ''Un bravo scrittore è colui che ha la
capacità di vedere anche le più piccole sfumature, mantenendo, allo stesso tempo, un rapporto più
schietto, spietato e assiduo con la verità''.
(ANSA).
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Europa Orientale - Paolo Giordano in tour a
Budapest, Bratislava e Praga
Data: 09/03/2016
Tour in Europa Orientale per lo scrittore Paolo Giordano che per l'arrivo sui mercati della
traduzione in ungherese, slovacco e ceco del suo ultimo romanzo "Il nero e l'argento", ha visitato
Budapest, Bratislava e Praga. Nella capitale ceca, l'autore si e' intrattenuto con gli studenti di
italianistica della facolta' di Filosofia dell'Universita' Carlo IV, in compagnia della traduttrice dei
suoi romanzi, Alice Flemrova, e ha presentato al pubblico nella libreria Palac knih Luxor, sulla
centralissima piazza San Venceslao, la versione in lingua ceca delle sue tre opere: La solitudine dei
numeri primi, Il corpo umano e Il nero e l'argento. C'e' un forte legame di continuita' che le unisce i
suoi libri, momenti differenti di una stessa vita registrati e trasfigurati in una sorta di diario cifrato,
ha spiegato Giordano, nel corso dell'incontro al quale hanno preso parte anche l'ambasciatore
italiano nella Repubblica Ceca, Aldo Amati, e il direttore dell'Istituto italiano di cultura di Praga,
Giovanni Sciola. "Le scienze esatte e la letteratura non sono in contrapposizione dentro di me e la
scrittura e' un bel tentativo di accordare i due linguaggi", ha spiegato Giordano, laureato in fisica e
scrittore affermato, vincitore del Premio Strega con 'La solitudine dei numeri primi'. "Un bravo
scrittore - ha aggiunto - e' colui che ha la capacita' di vedere anche le piu' piccole sfumature,
mantenendo, allo stesso tempo, un rapporto piu' schietto, spietato e assiduo con la verita'".
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Paolo Giordano in tour a Budapest, Bratislava
e Praga
(AGI) - Praga, 8 mar. - Tour in Europa Orientale per lo scrittore Paolo Giordano che per l'arrivo sui
mercati della traduzione in ungherese, slovacco e ceco del suo ultimo romanzo "Il nero e l'argento",
ha visitato Budapest, Bratislava e Praga. Nella capitale ceca, l'autore si e' intrattenuto con gli
studenti di italianistica della facolta' di Filosofia dell'Universita' Carlo IV, in compagnia della
traduttrice dei suoi romanzi, Alice Flemrova, e ha presentato al pubblico nella libreria Palac knih
Luxor, sulla centralissima piazza San Venceslao, la versione in lingua ceca delle sue tre opere: La
solitudine dei numeri primi, Il corpo umano e Il nero e l'argento. C'e' un forte legame di continuita'
che le unisce i suoi libri, momenti differenti di una stessa vita registrati e trasfigurati in una sorta di
diario cifrato, ha spiegato Giordano, nel corso dell'incontro al quale hanno preso parte anche
l'ambasciatore italiano nella Repubblica Ceca, Aldo Amati, e il direttore dell'Istituto italiano di
cultura di Praga, Giovanni Sciola. "Le scienze esatte e la letteratura non sono in contrapposizione
dentro di me e la scrittura e' un bel tentativo di accordare i due linguaggi", ha spiegato Giordano,
laureato in fisica e scrittore affermato, vincitore del Premio Strega con 'La solitudine dei numeri
primi'. "Un bravo scrittore - ha aggiunto - e' colui che ha la capacita' di vedere anche le piu' piccole
sfumature, mantenendo, allo stesso tempo, un rapporto piu' schietto, spietato e assiduo con la
verita'". (AGI)
.

08 marzo 2016 ©

http://www.ceskenovinky.eu/2016/03/08/si-conclude-a-praga-il-tour-di-paolo-giordano-nellamitteleuropa/

Si conclude a Praga il tour di Paolo Giordano
nella Mitteleuropa
Od Redakce – Posted on 8.3.2016Publikováno v: Kultura
Praga 7. marzo 2016
“Le scienze esatte e la letteratura non sono in contrapposizione dentro di me e la scrittura è
un bel tentativo di accordare i due linguaggi”
Lo scrittore Paolo Giordano ha concluso il tour promozionale che lo ha visto in questi giorni
protagonista, su invito degli Istituti Italiani di Cultura delle rispettive capitali, a Budapest (29
febbraio), Bratislava (2 marzo) e Praga (3-4 marzo), in occasione della pubblicazione in
ungherese, slovacco e ceco del suo ultimo romanzo, “Il nero e l’argento”.

Nella capitale ceca l’autore si è intrattenuto con gli studenti di italianistica della Facoltà di filosofia
dell’Università Carlo IV, in compagnia della traduttrice dei suoi romanzi, Alice Flemrova, e ha
presentato al pubblico nella libreria Palac knih Luxor, sulla centralissima piazza San Venceslao, la
versione in lingua ceca delle sue tre opere: La solitudine dei numeri primi, Il corpo umano e Il nero
e l’argento. Nel corso dell’incontro, al quale hanno preso parte anche l’Ambasciatore italiano in
Repubblica Ceca, Aldo Amati, e il Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga, Giovanni
Sciola, lo scrittore ha illustrato la propria produzione letteraria, sottolineando il forte legame di

continuità che unisce tutte le sue opere narrative, momenti differenti di una stessa vita registrati e
trasfigurati in una sorta di diario cifrato. In merito alla scrittura e al ruolo dello scrittore, Paolo
Giordano ha rilevato come la formazione scientifica abbia contribuito in maniera decisiva alla sua
maturazione di letterato.

„Le scienze esatte e la letteratura non sono in contrapposizione dentro di me e la scrittura è un bel
tentativo di accordare i due linguaggi – ha dichiarato l’autore – Un bravo scrittore è colui che ha la
capacità di vedere anche le più piccole sfumature, mantenendo, allo stesso tempo, un rapporto più
schietto, spietato e assiduo con la verità“.
Al termine degli incontri pubblici, l’autore ha fatto visita all’Istituto Italiano di Cultura di Praga ove
ha rilasciato una serie di interviste ai principali media della Repubblica Ceca.

Paolo Giordano, nato a Torino nel 1982, è laureato in fisica e ha conseguito un dottorato di ricerca
in fisica delle particelle. Dal 2008 è uno scrittore affermato e i suoi libri sono noti bestseller. Ha
pubblicato tre romanzi: “La solitudine dei numeri primi” (Mondadori, 2008, vincitore del Premio
Strega e del Premio Campiello Opera Prima), “Il corpo umano”
(Mondadori, 2012) e “Il nero e l’argento” (Einaudi, 2014), tutti tradotti in lingua ceca e distribuiti
dall’editore Odeon. Nel 2010 il regista Saverio Costanzo ha tratto dal primo romanzo un film
interpretato da Alba Rohrwacher (premiata al Nastro d’Argento) e Isabella Rossellini. La pellicola,
sceneggiata dallo stesso regista con Giordano, è stata presentata al 67° Festival di Venezia.
Collabora con Il Corriere della sera.
www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio
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SI CONCLUDE A PRAGA IL TOUR DI PAOLO GIORDANO NELLA
MITTELEUROPA
07/03/2016 - 19.45

PRAGA\ aise\ - Lo scrittore Paolo Giordano ha concluso il tour promozionale che lo ha visto in
questi giorni protagonista, su invito degli Istituti Italiani di Cultura delle rispettive capitali, a
Budapest (29 febbraio), Bratislava (2 marzo) e Praga (3-4 marzo), in occasione della
pubblicazione in ungherese, slovacco e ceco del suo ultimo romanzo, “Il nero e l’argento”.
Nella capitale ceca l’autore si è intrattenuto con gli studenti di italianistica della Facoltà di filosofia
dell’Università Carlo IV, in compagnia della traduttrice dei suoi romanzi, Alice Flemrova, e ha
presentato al pubblico nella libreria Palac knih Luxor, sulla centralissima piazza San Venceslao, la
versione in lingua ceca delle sue tre opere: La solitudine dei numeri primi, Il corpo umano e Il nero
e l’argento. Nel corso dell’incontro, al quale hanno preso parte anche l’Ambasciatore italiano in
Repubblica Ceca, Aldo Amati, e il Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga, Giovanni
Sciola, lo scrittore ha illustrato la propria produzione letteraria, sottolineando il forte legame di
continuità che unisce tutte le sue opere narrative, momenti differenti di una stessa vita registrati e
trasfigurati in una sorta di diario cifrato.
In merito alla scrittura e al ruolo dello scrittore, Paolo Giordano ha rilevato come la formazione
scientifica abbia contribuito in maniera decisiva alla sua maturazione di letterato. "Le scienze esatte
e la letteratura non sono in contrapposizione dentro di me e la scrittura è un bel tentativo di
accordare i due linguaggi – ha dichiarato l’autore – Un bravo scrittore è colui che ha la capacità di
vedere anche le più piccole sfumature, mantenendo, allo stesso tempo, un rapporto più schietto,
spietato e assiduo con la verità".
Al termine degli incontri pubblici, l’autore ha fatto visita all’Istituto Italiano di Cultura di Praga ove
ha rilasciato una serie di interviste ai principali media della Repubblica Ceca.

Paolo Giordano, nato a Torino nel 1982, è laureato in fisica e ha conseguito un dottorato di ricerca
in fisica delle particelle. Dal 2008 è uno scrittore affermato e i suoi libri sono noti bestseller. Ha
pubblicato tre romanzi: “La solitudine dei numeri primi” (Mondadori, 2008, vincitore del Premio
Strega e del Premio Campiello Opera Prima), “Il corpo umano” (Mondadori, 2012) e “Il nero e
l’argento” (Einaudi, 2014), tutti tradotti in lingua ceca e distribuiti dall’editore Odeon. Nel 2010 il
regista Saverio Costanzo ha tratto dal primo romanzo un film interpretato da Alba Rohrwacher
(premiata al Nastro d’Argento) e Isabella Rossellini.
La pellicola, sceneggiata dallo stesso regista con Giordano, è stata presentata al 67° Festival di
Venezia. Collabora con Il Corriere della sera. (aise)
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DIPLOMAZIA ITALIANA

Diplomazia italiana: scrittore Paolo Giordano in visita a Praga
Praga, 08 mar 15:27 - (Agenzia Nova) - Presso l'Istituto italiano di cultura di Praga (Iic) lo scrittore
Paolo Giordano ha concluso il proprio tour nella Mitteleuropa "Le scienze esatte e la letteratura non
sono in contrapposizione dentro di me e la scrittura è un bel tentativo di accordare i due linguaggi".
Lo scrittore Paolo Giordano ha concluso il tour promozionale che lo ha visto in questi giorni
protagonista, su invito degli Istituti italiani di Cultura a Budapest, Bratislava e Praga, in occasione
della pubblicazione in ungherese, slovacco e ceco del suo ultimo romanzo, "Il nero e l'argento".
Nella capitale ceca l'autore ha incontrato gli studenti di italianistica della Facoltà di filosofia
dell'Università Carlo, e la traduttrice dei suoi romanzi, Alice Flemrova, e ha presentato al pubblico
la versione in lingua ceca delle sue opere.
Nel corso dell'incontro, al quale hanno preso parte anche l'ambasciatore italiano in Repubblica
Ceca, Aldo Amati, e il direttore dell'Istituto italiano di Cultura di Praga, Giovanni Sciola, lo
scrittore ha illustrato la propria produzione letteraria, sottolineando il forte legame di continuità che
unisce tutte le sue opere narrative. "Le scienze esatte e la letteratura non sono in contrapposizione
dentro di me e la scrittura è un bel tentativo di accordare i due linguaggi. Un bravo scrittore è colui
che ha la capacità di vedere anche le più piccole sfumature, mantenendo, allo stesso tempo, un
rapporto più schietto, spietato e assiduo con la verità", ha dichiarato l'autore. (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
[«Torna indietro]
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Una vita tra scienza e letteratura. Intervista con Paolo
Giordano

Paolo Giordano (1982), fisico e scrittore, è tra gli
autori contemporanei italiani più noti. Vince giovanissimo, nel 2008, il Premio Strega con il suo
romanzo d’esordio: “La solitudine dei numeri primi” che diventa subito un best-seller tradotto in
venti lingue. Nel 2012 pubblica il suo secondo romanzo: “Il corpo umano” ambientato tra i soldati
italiani in missione in Afghanistan, e nel 2014 “Il nero e l’argento”. In occasione della
pubblicazione in lingua ceca di questo terzo romanzo, l’Istituto Italiano di Cultura di Praga, diretto
da Giovanni Sciola, e la casa editrice Odeon hanno invitato lo scrittore italiano nella capitale ceca
per una serie di eventi culturali che si sono svolti tra il 3 e il 5 marzo 2016. Cafeboheme.cz lo ha
incontrato per fargli qualche domanda

CB. Paolo, benvenuto a Praga e benvenuto all’Istituto Italiano di Cultura. Un

aforista
filosofo e biologo francese, Jean Rostand, una volta ha scritto che se
si sapesse perché si scrive allora a quel punto si comprenderebbe allo stesso tempo perché si vive.
Paolo Giordano perché scrive?
PG. Ho sempre pensato che se non lo facessi sarei più disperato di così e quindi mi sembra una
motivazione sufficiente.
CB. Nel tuo primo libro, “La solitudine dei numeri primi”, scienze esatte e letteratura, che per
alcuni sono ancora oggi due cose inconciliabili, si incontrano. Come sei riuscito a trovare questa
alchimia creativa e cosa ti ha ispirato, oltre ai tuoi studi di fisica?
PG. Penso in realtà di non esserci riuscito, però ogni mio libro è stato un po’ un tentativo di
accordare parti di quei due mondi che poi, dentro di me, non sono in contraddizione tra loro, nel
senso che il passaggio da una visione all’altra mi è sempre stato abbastanza naturale, però ci sono
sicuramente due visioni diverse del mondo che si contrappongono e che io ho sentito in me da
sempre in modo molto personale. Sono sempre stato diviso tra il mondo di mio padre, che ha una
impostazione molto razionale, scientifica della realtà, e il mondo materno invece più sentimentale,
quindi più aperto anche a delle interpretazioni diverse. È solo verso il periodo dell’università che ho
cominciato a sentire una tensione fra questi due mondi presenti in me. Credo che la scrittura, il
racconto, siano un bel modo per tentare di conciliare questi due mondi, mettendoli in
contrapposizione uno mostra che spesso si tratta solo di linguaggi diversi, anche quello scientifico,
alla fine, è soprattutto una bellissima costruzione di un linguaggio che ti permette di dire bene delle
cose, meno bene delle altre, ma in questo modo illumina dei lati della realtà che altrimenti
resterebbero nell’oscurità. La lingua, la scrittura, la letteratura fanno la stessa cosa su un altro piano.
Quindi non so se è stata una conciliazione o se è il tentativo continuo di riproporre sempre questa
tensione che c’è in me.
CB. Quando hai iniziato a scrivere “La solitudine dei numeri primi” hai pensato anche solo per
un attimo che potesse avere il successo che ha avuto?
PG. No.
CB. E secondo te, invece, perché ha riscosso tanto successo?

PG. È una domanda che cerco di non farmi troppo perché rischia di
diventare poi un po’ ricattatoria per me. Credo ci siano dei libri che per qualche motivo catturano
qualcosa che è nell’aria e non ha neanche troppo a che fare con la bravura dello scrittore, è il fatto
di essere stati in un certo momento di apertura, forse anche nell’età giusta, in quel momento, unito a
tutta un’altra serie di elementi in parte cercati ma in gran parte fortuiti. C’è una taglia su quel libro
che secondo me arriva anche per merito, ma quando qualcosa eccede così tanto come è successo
con quel romanzo in realtà entrano dentro una serie di concause enormi; so che magari la stessa
cosa non si sarebbe ripetuta semplicemente due anni dopo, quindi cerco di fare molta pace con
questo e di accettare il mistero che lo ha avvolto.
CB. Passando invece a “Il corpo umano” cosa ti ha spinto e cosa ti ha fatto capire che andava
descritta la realtà dei soldati in Afghanistan nella loro quotidianità e i loro percorsi psicologici;
cosa ti ha convinto a scrivere su questo tema?
PG. Ma in realtà nessuna ambizione di realismo o di documentazione giornalistica. Direi delle
motivazioni molto più eccentriche di così: la prima sicuramente data dal fatto che non riuscivo a
capire perché io fossi così attratto dai libri, dai racconti e dai film che parlavano di guerra, quindi la
prima motivazione in realtà nasce più dalla parte artistica che non dalla realtà. Volevo capire perché
ne fossi così attratto. Poi sicuramente il luogo dove ho trovato questi soldati mi ha condizionato
molto, si è imposto nel mio immaginario perché era molto bello e al tempo stesso pericoloso e
assurdo, quindi questa contraddizione mi sembrava interessante. E poi sicuramente mi interessava
capire cosa per dei ragazzi giovani, dei ragazzi come me, a un certo punto li avessi portati a fare
scelte e vivere in mondi così diversi in così poco tempo, e questo per me era affascinante da
studiare.
CB. Se nel primo libro è la solitudine chiaramente uno degli elementi e delle chiavi

lettura principali, invece, ne “Il corpo umano” un elemento
di
fondamentale è il dubbio: solitudine e dubbio, è un caso o c’è una relazione particolare tra questi
due elementi nella tua scrittura?

PG. Sicuramente. Il corpo umano per la natura del luogo e della situazione, ossia questa piccola
base militare nel deserto (c’è qualcosa che ha veramente a che fare con Il deserto dei Tartari che è
stato peraltro un libro della mia adolescenza) credo che la semplice ambientazione mi abbia portato
in modo naturale verso domande anche un po’ più… -la parola suona sinistra -però diciamo
“metafisiche” di quelle cui io sono abituato; c’è un’aurea di dubbio attorno a questi personaggi che
è dovuta molto anche alla suggestione del luogo e della situazione. Sicuramente so che il dubbio,
ma questo lo sapevo già anche quando studiavo fisica, è per me il confine ultimo. Con la scrittura
riesco ad arrivare fino a lì, quasi mai poi allo scioglimento del dubbio e quindi se il personaggio
arriva a suscitare una domanda interessante per me ha già svolto in pieno il suo ruolo di
personaggio.
CB. Tutti quanti credo ti chiedano quali siano state le letture letterarie che ti hanno portato poi a
intraprendere la carriera di scrittore; io invece ti chiedo quali sono state le letture scientifiche
che invece ti hanno condizionato di più.

PG. In realtà nessuna, nel senso che io, è strano, ma non ho mai
frequentato la letteratura scientifica, cioè la divulgazione, ho frequentato la letteratura scientifica da
un punto di vista tecnico. Comincio forse a farlo soltanto adesso perché sto perdendo ovviamente la
presa sull’aspetto tecnico, anche sugli aggiornamenti, e quindi mi aggrappo di più alla divulgazione
e ho anche ampliato molto i miei interessi: mentre prima erano esclusivamente sulla fisica e la
matematica adesso posso permettermi di essere superficiale e quindi di interessarmi a tutto quanto,
che è una grande libertà credo. Sono tutte letture in realtà molto recenti e non ero neanche, come
molti miei ex-colleghi fisici, un appassionato di fantascienza o di generi che ibridassero la scienza.
CB. Rimanendo su questo tema: recentemente è stata fatta la scoperta delle famose onde
gravitazionali, chiaramente se ne è parlato principalmente in modo divulgativo e non tecnico.
Quanto o quando secondo te queste nuove scoperte della fisica, della meccanica quantistica,
della Relatività Generale… entreranno anche nell’immaginario dello scrittore e quindi
entreranno a far parte del modo di scrivere?
PG. In realtà ci sono già esempi, credo. Ne parliamo oggi come se parlassimo di una frontiera di
quel campo, in realtà stiamo parlando di fisica vecchia di cento anni, troviamo oggi le onde
gravitazionali che Einstein era quasi sicuro esistessero cento anni fa. La meccanica quantistica ha
già compiuto cento anni, quindi credo che intanto tutte queste scoperte hanno ormai delle ricadute
di cui non teniamo nemmeno conto ma sono costanti nella nostra vita.
CB. Sì, certo, ma anche nella cultura?

PG. Per la cultura la cosa è un po’ più lenta perché, purtroppo, si tratta di argomenti già molto

tecnici
che richiedono una preparazione al linguaggio
molto avanzata e quindi c’è come un gradino. Penso nell’ultimo anno ad un film come
“Interstellar”, un film costruito su un paradosso della relatività generale…paradosso, no! Su una
realtà della relatività generale. Però sono d’accordo, siamo ancora a livello zero, cioè un livello in
cui la suggestione dell’idea diventa motivo di racconto. La trasformazione invece interna dello stile,
della struttura, come l’avrebbe intesa Calvino, per esempio, non mi viene ancora in mente un
esempio convincente.
CB. Paolo, quando scrivi, nell’atto creativo, quando metti sul foglio le tue idee, pensi già a come
quello che scrivi verrà recepito dai lettori oppure la scrittura è prima di tutto una relogificazione
del tuo sentire, un pensiero che poi elaborerai?
PG. Non penso specificamente alla sensazione del lettore, però misuro molto quello che scrivo su
ciò che invece recepisco io. Prima di arrivare al mio primo lettore, che arriva quasi subito in realtà,
e che per me incarna tutti i lettori eventuali del futuro, la misura è sul fatto che io mi senta o meno
calato dentro un’atmosfera molto precisa e molto forte. Ecco se sento quello, se sento un livello di
smarrimento in ciò che ho scritto, allora può darsi che quello che scrivo sia buono.
CB. Romanzo o racconto breve, in che cosa riesci a esprimerti meglio?
PG. Credo che il romanzo resti per me la forma con cui riesco ad andare in delle pieghe più
inaspettate, proprio per il tempo che ti dà.
CB. La figura dello scrittore nella società di oggi che ruolo ha? È un mestiere come un altro o,
secondo te, ha ancora la funzione dell’occhio critico sulla realtà, capace di vedere cose,
movimenti che gli altri non riescono a vedere?

PG. Secondo me il bravo scrittore questo ce l’ha: cioè sa vedere sfumature,
meccanismi e saperli svelare, e avere un rapporto con la verità in generale più schietto, spietato,
assiduo anche. Non so se questo sia oggi troppo rappresentato poi nella vita sociale e culturale
perché c’è una spinta molto normalizzante anche della figura dello scrittore. Penso ai giornali, alle

televisioni… allo scrittore viene riconosciuta questa capacità ma allo tempo stesso viene molto
normalizzata, perché gli viene dato quello spazio, per quel tipo di opinione, come se la casella fosse
pronta a priori, invece ci si aspetta un potere più dirompente di così forse, noi in Italia abbiamo
avuto molti esempi illustri. Non è così facile in questo momento credo, non è così facile neanche
scavarsi lo spazio utile e la credibilità per farlo, e quindi è forse più facile ripiegarsi un po’ di più
sul proprio e basta.
CB. A proposito della creazione di un’opera letteraria, visto anche il tuo percorso di scienziato, tu
approcci il romanzo da un punto di vista matematico? Pensi cioè a una struttura, pensi
addirittura a un algoritmo, a un ritmo, a una forma, o semplicemente ti siedi, scrivi e lasci che
quell’emozione diventi parola?
PG Faccio entrambe le cose, nel senso che ho una brutta tendenza alla formalizzazione, che è una
tendenza puramente difensiva in quel caso, creare delle impalcature ti permette di avere meno paura
rispetto al vuoto in cui devi lasciarti andare. E quindi quello che succede è che costruisco strutture e
poi puntualmente passo un sacco di tempo a smontarle e le smonto tutte e lascio andare il libro dove
deve andare. Alla fine di quelle strutture ne rimane veramente pochissima traccia, di finora è
sempre stato così.
CB. Non preoccuparti, non ti chiederò quali sono i tuoi progetti per il futuro!

Foto di: Francesco Bencivenga
Di: Mauro Ruggiero
Si ringraziano: Riccardo Cantoni e Ascanio Troiani
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Paolo Giordano in tour a Budapest, Bratislava
e Praga
giovedì, 10 marzo, 2016 in NOTIZIE INFORM
LETTERATURA

ROMA – Tour in Europa Orientale per lo scrittore Paolo Giordano che per l’arrivo sui mercati della
traduzione in ungherese, slovacco e ceco del suo ultimo romanzo “Il nero e l’argento”, ha visitato
Budapest, Bratislava e Praga. Nella capitale ceca, l’autore si è intrattenuto con gli studenti di
italianistica della facoltà di Filosofia dell’Università Carlo IV, in compagnia della traduttrice dei
suoi romanzi, Alice Flemrova, e ha presentato al pubblico nella libreria Palac knih Luxor, sulla
centralissima piazza San Venceslao, la versione in lingua ceca delle sue tre opere: La solitudine dei
numeri primi, Il corpo umano e Il nero e l’argento.
C’e’ un forte legame di continuità che unisce i suoi libri, momenti differenti di una stessa vita
registrati e trasfigurati in una sorta di diario cifrato, ha spiegato Giordano nel corso dell’incontro al
quale hanno preso parte anche l’ambasciatore italiano nella Repubblica Ceca, Aldo Amati, e il
direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga, Giovanni Sciola. “Le scienze esatte e la letteratura
non sono in contrapposizione dentro di me e la scrittura e’ un bel tentativo di accordare i due
linguaggi”, ha detto Giordano, laureato in fisica e scrittore affermato, vincitore del Premio Strega
con ‘La solitudine dei numeri primi’. “Un bravo scrittore – ha aggiunto – è colui che ha la capacità
di vedere anche le più piccole sfumature, mantenendo, allo stesso tempo, un rapporto più schietto,
spietato e assiduo con la verità”. (Inform)

http://www.wetalian.com/it/#notizia-415
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Lo scrittore Paolo Giordano in tour su invito degli Istituti italiani di cultura
Pubblicato il: 08/03/2016

Lo scrittore Paolo Giordano ha concluso il tour promozionale che lo ha visto protagonista, su
invito degli Istituti italiani di cultura delle rispettive capitali, a Budapest (29 febbraio),Bratislava
(2 marzo) e Praga (3-4 marzo), in occasione della pubblicazione in ungherese, slovacco e ceco del
suo ultimo romanzo, “Il nero e l’argento”. Nella capitale ceca l’autore si è intrattenuto con gli
studenti di italianistica della Facoltà di filosofia dell’Università Carlo IV, in compagnia della
traduttrice dei suoi romanzi, Alice Flemrova, e ha presentato al pubblico nella libreria Palac knih
Luxor, sulla centralissima piazza San Venceslao, la versione in lingua ceca delle sue tre opere: La
solitudine dei numeri primi, Il corpo umano e Il nero e l’argento.
Nel corso dell’incontro, al quale hanno preso parte anche l’Ambasciatore italiano in Repubblica
Ceca, Aldo Amati, e il direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga, Giovanni Sciola, lo
scrittore ha illustrato la propria produzione letteraria, sottolineando il forte legame di continuità che
unisce tutte le sue opere narrative, momenti differenti di una stessa vita registrati e trasfigurati in
una sorta di diario cifrato. In merito alla scrittura e al ruolo dello scrittore, Paolo Giordano ha
rilevato come la formazione scientifica abbia contribuito in maniera decisiva alla sua maturazione
di letterato. "Le scienze esatte e la letteratura non sono in contrapposizione dentro di me e la
scrittura è un bel tentativo di accordare i due linguaggi – ha dichiarato l’autore – Un bravo
scrittore è colui che ha la capacità di vedere anche le più piccole sfumature, mantenendo, allo
stesso tempo, un rapporto più schietto, spietato e assiduo con la verità”. Al termine degli incontri
pubblici, l’autore ha fatto visita all’Istituto italiano di cultura di Praga ove ha rilasciato una serie di
interviste ai principali media della Repubblica Ceca.
Paolo Giordano, nato a Torino nel 1982, è laureato in fisica e ha conseguito un dottorato di ricerca
in fisica delle particelle. Dal 2008 è uno scrittore affermato e i suoi libri sono noti bestseller. Ha
pubblicato tre romanzi: “La solitudine dei numeri primi” (Mondadori, 2008, vincitore del Premio
Strega e del Premio Campiello Opera Prima), “Il corpo umano” (Mondadori, 2012) e “Il nero e
l’argento” (Einaudi, 2014), tutti tradotti in lingua ceca e distribuiti dall’editore Odeon. Nel 2010 il
regista Saverio Costanzo ha tratto dal primo romanzo un film interpretato da Alba Rohrwacher
(premiata al Nastro d’Argento) e Isabella Rossellini. La pellicola, sceneggiata dallo stesso regista
con Giordano, è stata presentata al 67° Festival di Venezia. Collabora con Il Corriere della sera.

http://www.ilmondo.tv/it/notizie-cultura/2856-lo-scrittore-paolo-giordano-in-tour-su-invito-degliistituti-italiani-di-cultura.html

Lo scrittore Paolo Giordano in tour su invito degli Istituti
italiani di cultura
Notizie di Cultura
Pubblicato Martedì, 08 Mar 2016 09:57

Lo scrittore Paolo Giordano
ha concluso il tour promozionale che lo ha visto protagonista, su invito degli
Istituti italiani di cultura delle rispettive capitali, a Budapest (29 febbraio),
Bratislava (2 marzo) e Praga (3-4 marzo), in occasione della pubblicazione in
ungherese, slovacco e ceco del suo ultimo romanzo, “Il nero e l’argento”. Nella
capitale ceca l’autore si è intrattenuto con gli studenti di italianistica della Facoltà
di filosofia dell’Università Carlo IV, in compagnia della traduttrice dei suoi
romanzi, Alice Flemrova, e ha presentato al pubblico nella libreria Palac knih
Luxor, sulla centralissima piazza San Venceslao, la versione in lingua ceca delle
sue tre opere: La solitudine dei numeri primi, Il corpo umano e Il nero e
l’argento.
Nel corso dell’incontro, al quale hanno preso parte anche l’Ambasciatore italiano
in Repubblica Ceca, Aldo Amati, e il direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di
Praga, Giovanni Sciola, lo scrittore ha illustrato la propria produzione letteraria,
sottolineando il forte legame di continuità che unisce tutte le sue opere narrative,
momenti differenti di una stessa vita registrati e trasfigurati in una sorta di diario
cifrato. In merito alla scrittura e al ruolo dello scrittore, Paolo Giordano ha
rilevato come la formazione scientifica abbia contribuito in maniera decisiva alla
sua maturazione di letterato. "Le scienze esatte e la letteratura non sono in
contrapposizione dentro di me e la scrittura è un bel tentativo di accordare i due
linguaggi – ha dichiarato l’autore – Un bravo scrittore è colui che ha la capacità
di vedere anche le più piccole sfumature, mantenendo, allo stesso tempo, un

rapporto più schietto, spietato e assiduo con la verità”. Al termine degli incontri
pubblici, l’autore ha fatto visita all’Istituto italiano di cultura di Praga ove ha
rilasciato una serie di interviste ai principali media della Repubblica Ceca.
Paolo Giordano, nato a Torino nel 1982, è laureato in fisica e ha conseguito un
dottorato di ricerca in fisica delle particelle. Dal 2008 è uno scrittore affermato e i
suoi libri sono noti bestseller. Ha pubblicato tre romanzi: “La solitudine dei
numeri primi” (Mondadori, 2008, vincitore del Premio Strega e del Premio
Campiello Opera Prima), “Il corpo umano” (Mondadori, 2012) e “Il nero e
l’argento” (Einaudi, 2014), tutti tradotti in lingua ceca e distribuiti dall’editore
Odeon. Nel 2010 il regista Saverio Costanzo ha tratto dal primo romanzo un
film interpretato da Alba Rohrwacher (premiata al Nastro d’Argento) e Isabella
Rossellini. La pellicola, sceneggiata dallo stesso regista con Giordano, è stata
presentata al 67° Festival di Venezia. Collabora con Il Corriere della sera.

http://www.camic.cz/v501-setkani-s-italskym-spisovatelem-paolem-giordanem-italsky-kulturniinstitut-v-praze/eventi-dei-nostri-soci.tab.it.aspx

Incontro con lo scrittore Paolo Giordano Istituto Italiano di Cultura

Data:
Luogo:

03/03/2016
Palazzo dei libri “Luxor“, Václavské náměstí 41, Praha 1
L'Istituto Italiano di Cultura di Praga e la casa editrice "Odeon" hanno il piacere
di invitarvi all'incontro con lo scrittore Paolo Giordano.

L'evento si terrà giovedì 3 marzo, ore 17.00 al Palazzo dei libri “Luxor“, Václavské
Descrizione: náměstí 41, Praha 1
Entrata libera
Per maggiori informazioni: Paolo-Giordano_el_pozvanka_it.pdf

Setkání s italským spisovatelem Paolem Giordanem Italský kulturní institut v Praze
Datum: 03.03.2016
Místo: Palác knih Luxor, Václavské náměstí 41, Praha 1
Italský kulturní institut a Nakladatelství Odeon Vás srdečně zvou na setkání
s italským spisovatelem Paolem Giordanem, které se uskuteční ve čtvrtek 3. března
2016 v 17.00 hodin v Paláci knih Luxor, Václavské náměstí 41, Praha 1.
Popis:
Vstup volný
Pro více informací: Paolo-Giordano_el_pozvanka_it.pdf

http://www.rozhlas.cz/zpravy/literatura/_zprava/paolo-giordano-autor-osamelosti-prvocisel-vpraze-predstavi-nejnovejsi-knihu--1590609

Paolo Giordano, autor Osamělosti prvočísel, v
Praze představí nejnovější knihu
5. března 2016 v 02:38

Nejnovější kniha Paola Giordana je na první pohled mnohem tenčí než jeho předešlé (ilustrační
foto)Foto: pixabay.com
Paolo Giordano, píšící fyzik, přijel do Prahy představit svou nejnovější knihu Čerň a stříbro. Mladý
italský student teoretické fyziky ohromil svět už svým prvním románem Osamělost prvočísel. V
nejnovějším díle uvažuje o rodině, nemoci i smrti.
Svazek Stříbro a čerň je o poznání tenčí než předchozí dva romány.
„Rozhodl jsem se napsat malý příběh, spíše takové malé vzdání úcty jednomu člověku. Ještě než
jsem začal psát, věděl jsem, že to bude krátká kniha, že bude mít 120 stran. Věřím, že každý příběh
má svou danou délku, stejně jako má dítě v DNA napsáno, jak vyroste,“ řekl Paolo Giordano.
Knížka popisuje příběh mladého manželství, do kterého vstoupila jedna zásadní dáma.
1:53

Jeho románu Osamělost prvočísel se v Itálii prodalo více než milion výtisků a bestsellerem se stala i
v Česku, připomněla dílo Paola Giordana Klára Fleyberková
Vložit na svůj web

„Středem příběhu je jedna postava – paní A - hospodyně a později chůva. Je to žena, která je pro
mladý pár příkladem obrovské síly. Ve velmi krátkém čase jí ale úplně zničí nemoc. Tato příběhová
kostra mně a potažmo čtenářům dovoluje uvažovat o dalších tématech, o rodině, nemoci, smrti,“
popsal.
Tentokrát je to vážná nemoc, v předchozí knize válka. Paolo Giordano se zkrátka nevyhýbá silným
tématům.
„Myslím, že literatura by se měla zabývat tématy, která jsou pro lidskou bytost zcela absolutní, jako
je bolest, víra, tajemství nebo odvaha. Jde o jakési podzemní proudy, kterými je člověk ovlivňován,
jsou pro něj nevyhnutelné. Právě ty by měla literatura zpracovávat, zbytek je pouze zábava,“ dodal.
Osamělost prvočísel, ve které si dva lidé nesou svá traumata z dětství, se dostala i na filmová plátna.
Snímek vznikl v roce 2010 jako reakce na velkolepý úspěch stejnojmenné knihy Paola Giordana.
Mladý Ital byl tou dobou už celosvětově známý spisovatel.
Dnes má na kontě tři knihy. V českém překladu je vydalo nakladatelství Odeon.

http://www.celebritytime.cz/do-prahy-prijede-italsky-spisovatel-paolo-giordano-autor-uspesnehoromanu-osamelost-prvocisel-art.html

Do Prahy přijede italský spisovatel Paolo
Giordano, autor úspěšného románu Osamělost
prvočísel
Home » Life Style » Nové knihy » Do Prahy přijede italský spisovatel Paolo Giordano, autor
úspěšného románu Osamělost prvočísel
29.02.2016
Prahu začátkem března navštíví italský spisovatel Paolo Giordano, držitel prestižní italské literární
ceny Premio Strega za svůj debutový román Osamělost prvočísel (česky Odeon 2009, Odeon 2015).
Představí tu české vydání svého třetího románu Čerň a stříbro. Do Prahy přijede na pozvání
Italského kulturního institutu a nakladatelství Odeon ve čtvrtek 3. března a s českými čtenáři se
setká odpoledne od 17 hodin na besedě v pražském Paláci knih Luxor na Václavském náměstí.
Paolo Giordano se narodil roku 1982 v Turíně, kde také absolvoval univerzitu – věnoval se
teoretické fyzice. Jeho debutový román La Solitudine dei Numeri Primi (česky Osamělost prvočísel,
Odeon 2009 a 2015) se stal absolutním bestsellerem a získal řadu literárních ocenění (např. Premio
Campielo za prvotinu a nejprestižnější italskou cenu Premio Strega). Dílo vyšlo ve více než
čtyřiceti zemích a bylo také úspěšně zfilmováno. O čtyři roky později vydal netrpělivě očekávaný

román Il Corpo Umano (česky Tělo, Odeon 2013), jímž potvrdil svou reputaci – próza vyšla ve
třiceti zemích.

Na podzim roku 2015 vydalo nakladatelství Odeon autorovo třetí dílo, útlou prózu s názvem Čerň a
stříbro, ve které sledujeme příběh jednoho mladého manželství. Muž je fyzik se sklony k depresi.
Má za to, že mu tělem protéká hustá a lepkavá černá míza melancholie, zatímco jeho žena Nora má
v těle světlé stříbro, výborný elektrický vodič. On má zároveň roli vypravěče a zapisovatele jejich
lásky. Věří, že jeho smuteční čerň se smíchá s Nořinou stříbrnou energií. Jenže zjišťuje, že
skutečným pojivem, majákem i andělem strážným jejich vztahu byla paní A., přezdívaná Babette,
kuchařka, hospodyně, chůva a adoptivní babička i matka v jedné osobě. Vyprávění začíná smrtí
paní A., která podlehla rakovině. Milostné téma se tak od začátku proplétá s tématem umírání a
smrti.
Podle Jindřicha Jůzla, šéfredaktora nakladatelství Odeon, je dnes Paolo Giordano literární hvězdou
první velikosti. „Jsem rád, že jsme na něj před lety vsadili a vydali jeho románový debut. Osamělost
prvočísel se stala čtenářskou senzací a nakladatelským bestsellerem. Když se podíváme na
komentáře např. na Databázi knih, možná je na místě mluvit o kultovním románu… Celosvětový
úspěch ostatně ukazuje, jak moc kniha rezonuje u čtenářů. Těší mě, že Paolo Giordano patří mezi
nejúspěšnější autory odeonské edice Světová knihovna. Nejnovější Čerň a stříbro jistě není
posledním dílem přeloženým do češtiny“, dodává.
Dvorní překladatelkou knih Paola Giordana je Alice Flemrová, která o něm říká: „Paolo Giordano
nepatří k autorům, kteří čtenáře šokují volbou tématu či formálními experimenty. Ve svých
románech se zatím pokaždé soustředil na vztahy uvnitř rodiny a vyprávěl o nich jazykem, jenž staví
na střídmosti a přesnosti, a stylem, který lze označit za minimalistický. Našel přitom nevtíravý
způsob, jak čtenáře oslovit pomocí starého dobrého upozornění de te fabula narratur, tedy: řeč je o
tobě“.
Paolo Giordano: Čerň a stříbro (z italského originálu Il nero e l’argento přeložila Alice Flemrová)
Počet stran 128, MOC 229 Kč
Vydala Euromedia Group, k. s. – Odeon v roce 2015
Světová knihovna, svazek 176
Cena Strega

(v originále Premio Strega) je nejprestižnější italská literární cena. Je udělována každoročně od roku
1947 za nejlepší prozaické dílo italského autora, poprvé vydané mezi 1. květnem předchozího roku
a 30. dubnem. Mezi držitele ceny patří Cesare Pavese (1950), Alberto Moravia (1952), Giorgio
Bassani (1956), Dino Buzzati (1958), Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1959), Primo Levi (1979)
nebo Umberto Eco (1981).
Ukázka z knihy
Toho rána jsem jel na letiště vyzvednout Noru, která se vracela z krátké služební cesty. Ačkoliv už
byl dávno prosinec, zima otálela a monotónní plochy po stranách dálnice vybledly pod tenkou
vrstvou mlhy, jako kdyby předstíraly sníh, jenž ne a ne napadnout. Noře zazvonil mobil, ohlásila se,
potom už moc nemluvila, spíš poslouchala. Řekla: rozumím, dobře, tak v úterý, a pak dodala jednu
z těch frází, kterými nás zásobuje zkušenost, aby se v případě nutnosti odčinil nedostatek vhodných
slov: „Snad je to tak lepší.“
Zajel jsem k první benzínce, abych jí umožnil vystoupit z auta a kráčet osaměle směrem k
neurčitému místu na parkovišti. Plakala potichu, mističkou z pravé dlaně si zakrývala ústa a nos.
Mezi bezpočtem věcí, které jsem o své ženě zjistil během deseti let manželství, je i nepříjemný zvyk
se izolovat ve chvílích bolesti. Znenadání je nedostupná, nikomu nedovolí, aby ji utěšil, nutí mě k
nečinnosti zbytečného svědka jejího utrpení, což je u ní ostýchavost, kterou jsem občas mylně
pokládal za nedostatek velkorysosti.
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Každý fyzik nemusí být jako Sheldon, říká
spisovatel Paolo Giordano
•

8. března 2016 16:59

Italský spisovatel a bývalý teoretický fyzik Paulo Giordano v Praze představil svůj třetí román Čerň
a stříbro. Svou spisovatelskou kariéru rychle odstartoval v roce 2008, kdy svět očaroval knihou
Osamělost prvočísel. Bylo mu 26 let a jeho život ještě směřoval ke kariéře teoretického fyzika.

Paolo Giordano v Praze | foto: Roman Souček
Jak šly skloubit dva na první pohled rozdílné světy, tedy fyziky a literatury?
Upřímně jsem se je nikdy nesnažil nějak spojovat. Bylo však velmi únavné dělat obojí, protože jsou
to práce, které vyžadují vysokou míru soustředěnosti a hodně času. Musel jsem si vybrat. A psaní
vyhrálo. Ta prostředí se zase tak nevylučují. Fyzici jsou velmi tvořiví lidé s obrovskou fantazií a
spousta z nich má ještě vedlejší aktivity, ve kterých vyniká.
Takže si je nemusíme představovat jen jako hrdinu z Teorie velkého třesku Sheldona
Coopera?
Někteří takoví jsou. Existují univerzity a pracoviště, kde fyzici mají sklon k určitým zvláštnostem.
Jde o lidi, kteří žijí mimo konvenční schémata. Je zajímavé se mezi nimi pohybovat, dokud si je

člověk těch jejich zvláštností vědom. Když to přestane vnímat, je zle. Zčásti proto jsem tu profesi
také opustil.
Spousta kritiků v začátcích prorokovala, že se v budoucnu literaturou neuživíte a zůstanete už
navždy ve stínu úspěchu Osamělosti prvočísel. Nebál jste se toho sám?
Myslím, že jsem z toho stínu pořád ještě nevystoupil. Ta kniha měla obrovské štěstí. Spíše než aby
mi ublížila, pomohla mi v psaní dalších. Všechno má svůj rub a líc a já jsem za to rád.
Většina vašich hrdinů žije bohatým vnitřním životem. Jde o komplexní charaktery. Nesou si v
sobě často spoustu bolesti. Jak náročné je takové postavy vymyslet?
Je to asi nejnáročnější, ale i nejnádhernější část mé práce. Někdy trvá i roky někoho takového
vytvořit. Nosím si postavu dlouho v sobě a teprve pak ji zasazuji do příběhu.
Když jsme u příběhu – netajíte se tím, že vaše romány jsou z velké části autobiografické.
Myslíte děj, nebo jednotlivé postavy?
To je dobře, že se ptáte. Lidé to často nerozlišují. V mých knihách jsou to většinou postavy,
atmosféra a místa, co je autentické. Skoro nikdy nejde o příběh. S výjimkou knihy Čerň a stříbro,
kde jsou části, které přesně odpovídají skutečnosti. Ale zbytek toho, co postavy zažívají, to je čistě
invence.
Vaše okolí se v těch postavách určitě poznává. Jak lidé reagují?
Reakce jsou většinou příšerné. Nikdo není spokojený s tím, jak je v knize ztvárněn. Ať už jde o
kladnou, nebo zápornou postavu. Často tu podobnost po přečtení knihy ignorují a dělají, že si toho
nevšimli.
Je něco, co byste ze životů svých bližních v knize nikdy nezmínil?
Nikdy bych nenapsal něco, co by mělo dopad na reálný život osoby, kterou jsem se inspiroval. To je
hranice, která by se neměla překračovat. Jednou se mi to stalo a už bych to nikdy neudělal.
Autor: zav
Zdroj: http://kultura.zpravy.idnes.cz/rozhovor-spisovatel-paolo-giordano-d72/literatura.aspx?c=A160308_112312_filmvideo_kiz
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Lo scrittore italiano Paolo Giordano a
Bratislava
Submitted by administrator on Fri, 02/26/2016 - 20:30

Paolo Giordano in tour a Bratislava, Budapest
e Praga incontra i suoi fan dell’Europa
Centrale

Arriva a Bratislava il 2 marzo per un incontro con i suoi lettori lo scrittore Paolo Giordano, cedendo
finalmente dopo tre anni di corte assillante da parte degli editori locali. L’autore, che ad oggi ha
pubblicato tre romanzi, già con la sua prima opera La solitudine dei numeri primi vinceva nel 2008
il Premio Strega (all’età di 26 anni, più giovane vincitore di sempre) e il Campiello Opera Prima,
oltre a numerosi altri riconoscimenti. Il libro, che in Italia solo quell’anno avrebbe venduto oltre 1
milione di copie, è stato pubblicato in oltre venti paesi europei, e venti lingue diverse.
Giordano, che ha accettato l’invito dell’Istituto Italiano di Cultura di Bratislava, si intratterrà prima
con gli studenti di italianistica della Facoltà di Lettere dell’Università Comenius e la traduttrice dei
suoi romanzi, Maria Stefankova, e più tardi presenterà al pubblico presso la libreria Martinus di via
Obchodná i suoi tre romanzi, La solitudine dei numeri primi, Il corpo umano e Il nero e l’argento,
che in slovacco si intitolano rispettivamente Osamelosť prvočísiel, Ľudské telo e Čierna a
strieborná. Accettando l’invito, lo scrittore ha deciso di inserire Bratislava all’interno di un minitour che include anche Praga, dove sarà il 3 e 4 marzo, e Budapest, che aprirà la serie di incontri
lunedì 29 febbraio, un itinerario reso possibile dalla collaborazione dei tre Istituti Italiani di Cultura.
Paolo Giordano, nato a Torino nel 1982, è laureato in fisica che ha conseguito un dottorato di
ricerca in fisica delle particelle. Dal 2008 è anche uno scrittore affermato, e i suoi libri sono noti
bestseller. Nel 2010 il regista Saverio Costanzo ha tratto dal primo romanzo La solitudine dei

numeri primi un film interpretato da Alba Rohrwacher (premiata al Nastro d’Argento) e Isabella
Rossellini. La pellicola, sceneggiata dallo stesso regista con Giordano, fu presentata lo stesso anno
al 67° Festival di Venezia e vinse diversi premi.

In occasione della visita di Giordano in Slovacchia, il film sarà proiettato al Kino Lumière nei
giorni 1, 2 e 3 marzo. Alla prima delle tre proiezioni (in lingua italiana con i sottotitoli in ceco)
parteciperà anche lo scrittore.
Kino Lumière, Špitálska 4, 811 08 Bratislava
01.03.2016 ore 20:00
02.03.2016 ore 18:20
05.03.2016 ore 16:15
https://www.youtube.com/watch?v=BH3y5hBstnI
Questa l’agenda di Giordano nel tour centro-europeo:
29 febbraio, ore 18:00, Istituto Italiano di Cultura (1088 Budapest, Bródy S. u. 8.)
in collaborazione con la Casa editrice Europa
Con la partecipazione anche degli studenti del Dipartimento di Italianistica ELTE (Elisabetta
Rolando)
Presentazione dei libri Il corpo umano e La solitudine dei numeri primi
2 marzo, 14:00 Facoltà di Filosofia, Università Comenius, Bratislava
Incontro dello scrittore con la gli studenti di italianistica e la traduttrice dei suoi romanzi Maria
Stefankova
2 marzo, ore 18:00, Martinus.sk,Obchodná 26, Bratislava
In collaborazione con la Casa editrice Slovart e la libreria Martinus.sk
Presentazione dei libri La solitudine dei numeri primi, Il corpo umano e Il nero e l’argento
3 marzo, 17:00 Palác knih Luxor, Václavské námestí, Praha
in collaborazione con la Casa editrice Odeon e la libreria Luxor
presentazione del romanzo il nero e l’argento
4 marzo, 13:00 Facoltà di Filosofia, Università Carolina di Praga
Incontro con gli studenti di italianistica
Maggiori informazioni:
Evento Facebook
IIC Bratislava Fonte: Buongiorno Slovacchia, 26 Febbraio 2016

http://www.buongiornoslovacchia.sk/index.php/archives/62503

Paolo Giordano in tour a Bratislava, Budapest
e Praga incontra i suoi fan dell’Europa
Centrale
da Redazione, il 26 febbraio 2016

Arriva a Bratislava il 2 marzo per un incontro con i suoi lettori lo scrittore Paolo Giordano, cedendo
finalmente dopo tre anni di corte assillante da parte degli editori locali. L’autore, che ad oggi ha
pubblicato tre romanzi, già con la sua prima opera La solitudine dei numeri primi vinceva nel 2008
il Premio Strega (all’età di 26 anni, più giovane vincitore di sempre) e il Campiello Opera Prima,
oltre a numerosi altri riconoscimenti. Il libro, che in Italia solo quell’anno avrebbe venduto oltre 1
milione di copie, è stato pubblicato in oltre venti paesi europei, e venti lingue diverse.
Giordano, che ha accettato l’invito dell’Istituto Italiano di Cultura di Bratislava, si intratterrà prima
con gli studenti di italianistica della Facoltà di Lettere dell’Università Comenius e la traduttrice dei
suoi romanzi, Maria Stefankova, e più tardi presenterà al pubblico presso la libreria Martinus di via
Obchodná i suoi tre romanzi, La solitudine dei numeri primi, Il corpo umano e Il nero e l’argento,
che in slovacco si intitolano rispettivamente Osamelosť prvočísiel, Ľudské telo e Čierna a
strieborná.
Accettando l’invito, lo scrittore ha deciso di inserire Bratislava all’interno di un mini-tour che
include anche Praga, dove sarà il 3 e 4 marzo, e Budapest, che aprirà la serie di incontri lunedì 29
febbraio, un itinerario reso possibile dalla collaborazione dei tre Istituti Italiani di Cultura.
Paolo Giordano, nato a Torino nel 1982, è laureato in fisica che ha conseguito un dottorato di
ricerca in fisica delle particelle. Dal 2008 è anche uno scrittore affermato, e i suoi libri sono noti
bestseller. Nel 2010 il regista Saverio Costanzo ha tratto dal primo romanzo La solitudine dei
numeri primi un film interpretato da Alba Rohrwacher (premiata al Nastro d’Argento) e Isabella

Rossellini. La pellicola, sceneggiata dallo stesso regista con Giordano, fu presentata lo stesso anno
al 67° Festival di Venezia e vinse diversi premi.

In occasione della visita di Giordano in Slovacchia, il film sarà proiettato al Kino Lumière nei
giorni 1, 2 e 3 marzo. Alla prima delle tre proiezioni (in lingua italiana con i sottotitoli in ceco)
parteciperà anche lo scrittore.
Kino
Lumière,
01.03.2016
02.03.2016
05.03.2016 ore 16:15
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Spisovatel na frontě
Téma: Euromedia
18.3.2016 ego! Strana 35 Knihy
Marek Toman
Píše o vztazích. Jednou v té nejintimnější rovině dvou lidí, jindy z opačného pohledu vojáků „bez
soukromí“. Ital Paolo Giordano vzbudil pozornost hned prvními dvěma romány, křest své třetí knihy
přeložené do češtiny přijel oslavit do Prahy.
* V Osamělosti prvočísel používáte metaforu, kdy prvočísla jsou oddělena podobně jako vaši hlavní
hrdinové, kteří nedokážou navázat plnohodnotný vztah. A co ideální vztah dvou lidí – lze ho taky
matematicky vyjádřit?
Dobrý vztah? Spíš než čísla bych si v takovém případě představil diagramy, které se protínají…
* Geometricky? V prostoru?
Ano.
* Zabýváte se ještě fyzikou profesionálně?
Ne, z univerzity jsem odešel zhruba před pěti lety. Píši teď o vědě občas do novin, ale na jednodušší úrovni.
* Popularizujete vědu?
Tak jako mnoho autorů jsem začal recenzovat knihy, pak jsem dlouho přispíval na kulturní stránku a poté mě
coby bývalého fyzika poprosili, abych psal o věcech ze svého oboru, jako jsou gravitační vlny a podobně.
Postupně jsem se věnoval i pestřejším tématům, mám za sebou i řadu reportáží, nejen o vědě, o všem
možném.
* Osamělost prvočísel je o vztahu dvou lidí, Tělo vypráví o italských vojácích na misi v Afghánistánu. Proč
ten posun od intimity do prostředí, jež je nedostatkem soukromí proslulé?
Pravděpodobně mi šlo právě o tu kolektivní zkušenost. V době mezi těmi dvěma knihami › jsem hodně
cestoval, byl jsem dost sám, a možná jsem potřeboval knihu „nacpanou“ lidmi.
Také jsem asi potřeboval něco dost extrémního, protože celá ta věc s první knihou mi trochu přerostla přes
hlavu. Najednou bylo těžké najít v důvěrně známém světě něco, co by mě opravdu přitahovalo. Hledal jsem
téma, jež by mě z toho všeho vyvedlo ven.
* Takže jste se vypravil s vojáky do Afghánistánu – jaký jste z toho měl pocit?
Cítil jsem se docela uvolněně. Řekl jsem jim, že jsem novinář, což situaci usnadnilo. Když se totiž řekne
„spisovatel“, lidé začnou uvažovat: Co ten člověk ode mě chce? A navíc mě tam poslal časopis Vanity Fair,
což vše usnadnilo ještě víc. Vojáci si okamžitě začali představovat dívky, které ten časopis budou číst a uvidí
jejich fotky.

* Kolik času jste tam strávil?
Jel jsem tam dvakrát, nejdřív přibližně na 20 dní, a legrační bylo, že poprvé jsem vůbec neměl strach. Na
tyhle vzdálené konflikty máte tendenci se dívat jako na něco, kde se v zásadě nic neděje, ale na místě to
bylo úplně jiné. Šokovalo mě to. Když jsem se pak vrátil do Itálie, tak jeden z vojáků, které jsem tam potkal,
přišel o život. Když jsem tam měl jet podruhé, a tehdy jsem už měl knihu z poloviny napsanou, zažíval jsem
opravdový strach. Vůbec se mi tam nechtělo.
* Ty vojáky jste oslovoval jako žurnalista?
Ano, udělal jsem spoustu rozhovorů, ale má obvyklá pracovní metoda je moc nezasahovat. Zkoušel jsem je
spíš pozorovat. Prostě jsem se snažil s nimi skamarádit. Trávit s nimi volný čas, všimnout si, co
poslouchají… Nehledal jsem žádné převratné zprávy o vojácích do titulků, šlo mi o lidskou stránku toho
všeho.
* Zvláštní moment v knize je, když na základnu přijede jakási agentka s nejasným úkolem a je jasné, že
vojáci jí nevěří.
Armáda je svět s velmi komplikovanými vztahy. Samozřejmě má výraznou hierarchii, ale najdete tam i
podezírání, žárlivost, intriky, což je též fascinující. Pod povrchem se toho odehrávalo tolik, že jsem se musel
dostat o něco hlouběji, a pak se to všechno otevřelo.
* Jak vojáci a jejich rodiny zareagovaly, když kniha vyšla?
Jsou tu dvě roviny. S některými z nich jsem se spřátelil, takže jsme si dokázali povídat uvolněněji, a myslím,
že cítili, že byli popsáni pravdivě. A pak je tady ta veliká armádní struktura, která se ke mně chovala laskavě,
ale sama o sobě je chladná. Armády navíc nemají v oblibě ten druh publicity, který není tak úplně…
* Pod jejich kontrolou?
Ne tak docela, protože tam nebylo moc co skrývat, z mého úhlu pohledu. Spíš nejsou zvyklí na něco, co je
neodhadnutelné – tvůrčí. Zároveň jsem přesvědčen, že vojáci byli nejhoršími čtenáři mé knihy, neboť měli
sklony všímat si velice realistických detailů a poměřovat je se svou zkušeností. Jenže ta kniha přímo o
tomhle nevypráví. Je to spíš metafora, nic doslovného. Zajímám se v ní o to, co se děje s lidskou duší.
* Kniha se líbí mnoha lidem, a to z různých důvodů. Máte nějakou představu o svém čtenáři?
Myslím, že klasický čtenář mých knih se od první knihy ke druhé hodně změnil. Ta druhá přilákala daleko víc
mužů. Což nebylo úplně v pořádku. Ano, je to kniha o mužském světě, vždycky jsem ale doufal, že bude
mnohem zajímavější z ženské perspektivy, jako příležitost nahlédnout tak trochu do mužské šatny…, ale
vlastně se mi nelíbí vytvářet nějaký profil svých čtenářů. Myslím, že to není zdravé.
* Vaše knihy podle mě spojuje určité mentální schéma. Jde tu spíš o kvalitu vztahů než o jejich aktéry.
Začínáte vždy psát s nějakou psychologickou, řekněme geometrickou představou těchto vztahů?
Neříkejme tomu psychologická geometrie, protože je to příliš racionální a ve skutečnosti to tak nefunguje;
začínám s psychologickou dynamikou, která mi připadá zajímavá. Může to být něco jednoduchého, jako v
poslední knize vztah tří osob. Něco, co vytvoří prostor pro román, pro uvažování, pro psaní. Musí tam být
nějaký vztah, který je jistým způsobem kontroverzní.
* Vycházíte z vlastní zkušenosti a z příběhů vaší rodiny, přátel, nebo je to obecnější?
Většinou je mi ta dynamika docela blízká. Vždycky jsem tam někde schovaný, někde je tam také ukryta moje
rodina, někde jsou tam mí přátelé. Když ale píšu, snažím se zapomenout na to, odkud jsem vyšel.
* Jak pracujete s jazykem?
Mažu hodně. Cokoli vyjde, je zkráceno minimálně o třetinu. A myslím si, že v mém případě je to ten nejlepší
způsob, jak zlepšit kvalitu textu. Vynechat souvislosti, které čtenáři můžou připadat jako samozřejmé.
Snažím se to vylepšovat na všech rovinách.

* Jakou roli sehrají redaktoři?
Rád svůj text konfrontuji v různých fázích. Ze všeho nejdřív pracuju s manželkou, je to má první čtenářka.
Hodně o rukopise diskutujeme. Spolu dokážeme knihu dotáhnout zhruba na úroveň, kdy vypadá tak, jak si ji
představuju. Pak mám přinejmenším několik redaktorů v nakladatelství, kteří na textu pracují. A já se snažím
být tak otevřený jejich návrhům, jak jenom dokážu. Většinou přijmu každou kritiku, každý návrh, protože mi
obvykle připadá, že je to ku prospěchu věci. Samozřejmě vše zvažuji, věřím ale, že redaktorská práce je
základ.
* Vaše knihy vyšly v řadě překladů. Které z nich máte nejradši? Řídíte se třeba podle obálky? Nebo podle
kampaně nakladatelství?
Můžu si přečíst jen některé z nich, ty, které vyšly anglicky, francouzsky, španělsky, trochu rozumím
německy, ale všechny ostatní jsou pro mě zahaleny tajemstvím. Obecně překladatelům hodně věřím, jsem v
kontaktu s většinou z nich. Posílají mi obyčejně své otázky a já můžu vidět, nakolik jdou do detailu. Někdy
dokonce dojde k dalšímu stupni redakční práce s knihou. Stalo se, že jsem v knize změnil určité věci,
protože překladatel na ně poukázal.
***
Paolo Giordano (33) Hned jeho první román Osamělost prvočísel vzbudil značnou pozornost. V Itálii
získal řadu ocenění včetně prestižní ceny Premio Strega, byl přeložen do více než čtyřiceti jazyků. I
druhý román Tělo se dočkal řady překladů. Jeho třetí kniha, novela Čerň a stříbro, vychází v češtině
nyní. Všechny tři tituly, které mají tematické rozpětí od introvertní vztahové zkušenosti k zážitkům
vojáků na válečné misi, jsou u nás dostupné v překladech Alice Flemrové (nakladatelství Euromedia
– Odeon). Paolo Giordano navštívil v březnu 2016 Prahu u příležitosti českého vydání své třetí knihy.
Vzděláním je teoretický fyzik – na univerzitě v rodném Turíně získal Ph. D., a kromě autorské tvorby
se věnuje žurnalistice.

http://archiv.ihned.cz/c1-65212960-paolo-giordano-rozhovor?

S vojáky v Afghánistánu jsem se snažil
skamarádit, vypráví spisovatel Paolo
Giordano
Marek Toman - spisovatel a publicista
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Paolo Giordano, italský spisovatel a žurnalista
autor: Lukáš Bíba
Italský spisovatel Paolo Giordano píše o vztazích. Jednou tak činí v té nejintimnější rovině dvou
lidí, jindy z opačného pohledu vojáků "bez soukromí".
Giordano vzbudil pozornost hned prvními dvěma romány, křest své třetí knihy přeložené do češtiny
přijel oslavit do Prahy.

HN: V Osamělosti prvočísel používáte metaforu, kdy prvočísla
jsou oddělena podobně jako vaši hlavní hrdinové, kteří
nedokážou navázat plnohodnotný vztah. A co ideální vztah
dvou lidí − lze ho taky matematicky vyjádřit?
Dobrý vztah? Spíš než čísla bych si v takovém případě představil diagramy, které se protínají…

HN: Geometricky? V prostoru?
Ano.

HN: Zabýváte se ještě fyzikou profesionálně?

Ne, z univerzity jsem odešel zhruba před pěti lety. Píši teď o vědě občas do novin, ale na jednodušší
úrovni.

HN: Popularizujete vědu?
Tak jako mnoho autorů jsem začal recenzovat knihy, pak jsem dlouho přispíval na kulturní stránku
a poté mě coby bývalého fyzika poprosili, abych psal o věcech ze svého oboru, jako jsou gravitační
vlny a podobně. Postupně jsem se věnoval i pestřejším tématům, mám za sebou i řadu reportáží,
nejen o vědě, o všem možném.

HN: Osamělost prvočísel je o vztahu dvou lidí, Tělo vypráví
o italských vojácích na misi v Afghánistánu. Proč ten posun
od intimity do prostředí, jež je nedostatkem soukromí
proslulé?
Pravděpodobně mi šlo právě o tu kolektivní zkušenost. V době mezi těmi dvěma knihami jsem
hodně cestoval, byl jsem dost sám, a možná jsem potřeboval knihu "nacpanou" lidmi. Také jsem asi
potřeboval něco dost extrémního, protože celá ta věc s první knihou mi trochu přerostla přes hlavu.
Najednou bylo těžké najít v důvěrně známém světě něco, co by mě opravdu přitahovalo. Hledal
jsem téma, jež by mě z toho všeho vyvedlo ven.

HN: Takže jste se vypravil s vojáky do Afghánistánu − jaký
jste z toho měl pocit?
Cítil jsem se docela uvolněně. Řekl jsem jim, že jsem novinář, což situaci usnadnilo. Když se totiž
řekne "spisovatel", lidé začnou uvažovat: Co ten člověk ode mě chce? A navíc mě tam poslal
časopis Vanity Fair, což vše usnadnilo ještě víc. Vojáci si okamžitě začali představovat dívky, které
ten časopis budou číst a uvidí jejich fotky.
Paolo Giordano: Čerň a stříbro - první kapitola ZDE

HN: Kolik času jste tam strávil?
Jel jsem tam dvakrát, nejdřív přibližně na 20 dní, a legrační bylo, že poprvé jsem vůbec neměl
strach. Na tyhle vzdálené konflikty máte tendenci se dívat jako na něco, kde se v zásadě nic neděje,
ale na místě to bylo úplně jiné. Šokovalo mě to. Když jsem se pak vrátil do Itálie, tak jeden
z vojáků, které jsem tam potkal, přišel o život. Když jsem tam měl jet podruhé, a tehdy jsem už měl
knihu z poloviny napsanou, zažíval jsem opravdový strach. Vůbec se mi tam nechtělo.

HN: Ty vojáky jste oslovoval jako žurnalista?
Ano, udělal jsem spoustu rozhovorů, ale má obvyklá pracovní metoda je moc nezasahovat. Zkoušel
jsem je spíš pozorovat. Prostě jsem se snažil s nimi skamarádit. Trávit s nimi volný čas, všimnout
si, co poslouchají… Nehledal jsem žádné převratné zprávy o vojácích do titulků, šlo mi o lidskou
stránku toho všeho.

HN: Zvláštní moment v knize je, když na základnu přijede
jakási agentka s nejasným úkolem a je jasné, že vojáci jí
nevěří.
Armáda je svět s velmi komplikovanými vztahy. Samozřejmě má výraznou hierarchii, ale najdete
tam i podezírání, žárlivost, intriky, což je též fascinující. Pod povrchem se toho odehrávalo tolik, že
jsem se musel dostat o něco hlouběji, a pak se to všechno otevřelo.
Paolo Giordano (33)
◼ Hned jeho první román Osamělost prvočísel vzbudil značnou pozornost. V Itálii získal řadu
ocenění včetně prestižní ceny Premio Strega, byl přeložen do více než čtyřiceti jazyků.
◼ I druhý román Tělo se dočkal řady překladů.
◼ Jeho třetí kniha, novela Čerň a stříbro, vychází v češtině nyní.
◼ Všechny tři tituly, které mají tematické rozpětí od introvertní vztahové zkušenosti k zážitkům
vojáků na válečné misi, jsou u nás dostupné v překladech Alice Flemrové (nakladatelství
Euromedia – Odeon).
◼ Paolo Giordano navštívil v březnu 2016 Prahu u příležitosti českého vydání své třetí knihy.
◼ Vzděláním je teoretický fyzik – na univerzitě v rodném Turíně získal Ph.D., a kromě autorské
tvorby se věnuje žurnalistice.

HN: Jak vojáci a jejich rodiny zareagovaly, když kniha vyšla?
Jsou tu dvě roviny. S některými z nich jsem se spřátelil, takže jsme si dokázali povídat uvolněněji,
a myslím, že cítili, že byli popsáni pravdivě. A pak je tady ta veliká armádní struktura, která se
ke mně chovala laskavě, ale sama o sobě je chladná. Armády navíc nemají v oblibě ten druh
publicity, který není tak úplně…

HN: Pod jejich kontrolou?
Ne tak docela, protože tam nebylo moc co skrývat, z mého úhlu pohledu. Spíš nejsou zvyklí
na něco, co je neodhadnutelné − tvůrčí. Zároveň jsem přesvědčen, že vojáci byli nejhoršími čtenáři
mé knihy, neboť měli sklony všímat si velice realistických detailů a poměřovat je se svou
zkušeností. Jenže ta kniha přímo o tomhle nevypráví. Je to spíš metafora, nic doslovného. Zajímám
se v ní o to, co se děje s lidskou duší.

HN: Kniha se líbí mnoha lidem, a to z různých důvodů. Máte
nějakou představu o svém čtenáři?
Myslím, že klasický čtenář mých knih se od první knihy ke druhé hodně změnil. Ta druhá přilákala
daleko víc mužů. Což nebylo úplně v pořádku. Ano, je to kniha o mužském světě, vždycky jsem ale
doufal, že bude mnohem zajímavější z ženské perspektivy, jako příležitost nahlédnout tak trochu

do mužské šatny…, ale vlastně se mi nelíbí vytvářet nějaký profil svých čtenářů. Myslím, že to není
zdravé.

HN: Vaše knihy podle mě spojuje určité mentální schéma. Jde
tu spíš o kvalitu vztahů než o jejich aktéry. Začínáte vždy psát
s nějakou psychologickou, řekněme geometrickou představou
těchto vztahů?
Neříkejme tomu psychologická geometrie, protože je to příliš racionální a ve skutečnosti to tak
nefunguje; začínám s psychologickou dynamikou, která mi připadá zajímavá. Může to být něco
jednoduchého, jako v poslední knize vztah tří osob. Něco, co vytvoří prostor pro román, pro
uvažování, pro psaní. Musí tam být nějaký vztah, který je jistým způsobem kontroverzní.

HN: Vycházíte z vlastní zkušenosti a z příběhů vaší rodiny,
přátel, nebo je to obecnější?
Většinou je mi ta dynamika docela blízká. Vždycky jsem tam někde schovaný, někde je tam také
ukryta moje rodina, někde jsou tam mí přátelé. Když ale píšu, snažím se zapomenout na to, odkud
jsem vyšel.

HN: Jak pracujete s jazykem?
Mažu hodně. Cokoli vyjde, je zkráceno minimálně o třetinu. A myslím si, že v mém případě je to
ten nejlepší způsob, jak zlepšit kvalitu textu. Vynechat souvislosti, které čtenáři můžou připadat
jako samozřejmé. Snažím se to vylepšovat na všech rovinách.
Kniha
Paolo Giordano
Čerň a stříbro
2016, Odeon, přeložila Alice Flemrová, 128 stran, 229 korun

HN: Jakou roli sehrají redaktoři?
Rád svůj text konfrontuji v různých fázích. Ze všeho nejdřív pracuju s manželkou, je to má první
čtenářka. Hodně o rukopise diskutujeme. Spolu dokážeme knihu dotáhnout zhruba na úroveň, kdy
vypadá tak, jak si ji představuju. Pak mám přinejmenším několik redaktorů v nakladatelství, kteří
na textu pracují. A já se snažím být tak otevřený jejich návrhům, jak jenom dokážu. Většinou
přijmu každou kritiku, každý návrh, protože mi obvykle připadá, že je to ku prospěchu věci.
Samozřejmě vše zvažuji, věřím ale, že redaktorská práce je základ.

HN: Vaše knihy vyšly v řadě překladů. Které z nich máte
nejradši? Řídíte se třeba podle obálky? Nebo podle kampaně
nakladatelství?

Můžu si přečíst jen některé z nich, ty, které vyšly anglicky, francouzsky, španělsky, trochu rozumím
německy, ale všechny ostatní jsou pro mě zahaleny tajemstvím. Obecně překladatelům hodně
věřím, jsem v kontaktu s většinou z nich. Posílají mi obyčejně své otázky a já můžu vidět, nakolik
jdou do detailu. Někdy dokonce dojde k dalšímu stupni redakční práce s knihou. Stalo se, že jsem
v knize změnil určité věci, protože překladatel na ně poukázal.
Marek Toman - spisovatel a publicista

http://www.klubknihomolu.cz/128918/paolo-giordano-predstavil-praze-svuj-nejnovejsi-roman/

Paolo Giordano představil Praze svůj nejnovější román
18.3.2016 Karolína Stránská Bez komentáře

Je tomu již téměř sedm let od doby, kdy police knihkupectví zaplavily knihy s příběhem dvou
mladých lidí, jež se v životě potýkají se sebepoškozováním. Autora celosvětově úspěšné knihy
Osamělost prvočísel přivítal premiérově Palác Luxor na besedě věnované fyzice a křehkosti života.

Jeho Excelence Aldo Amati (druhý zleva)
Paolo Giordano zavítal do Prahy na pozvání Italského kulturního institutu. Vzácnou návštěvou
však nebyl jen zmíněný prozaik, ale také Jeho Excelence Aldo Amati. Paolo Giordano se českým
čtenářům uvedl svým prvním románem Osamělost prvočísel, jenž v českém překladu vyšel v
nakladatelství Odeon již v roce 2009. Ve srovnání s knihou Čerň a stříbro, kterou přijel autor do
Prahy představit, je jeho literární prozaická prvotina knihou poměrně obsáhlá. O tom, zda nás
špatné rozhodnutí ovlivňuje po zbytek našich životů, jsme diskutovali s postavami Alicí a Mattiou.
Ve své nejnovější knize se však autor pouští do zcela odlišné dějové roviny. Na pouhých sto dvaceti
stranách se odvíjí příběh fyzika se s klony k depresi, v níž ho nadnáší pouze světlo jeho manželky
Nory. Avšak tím, kdo domácnost drží pohromadě, je hospodyně a chůva, paní A.
Literární diskusi s autorem v Paláci Luxor vedla sama překladatelka knih, Alice Flemrová, jež se
bez váhání pustila do zpovídání vzácné italské návštěvy.
Volba povolání hlavní postavy románu Čerň a stříbro není rozhodně záležitostí nahodilou. Sám
Paolo Giordano je vystudovaným fyzikem.
Univerzita, kde jsem studoval, je velmi blízko té, kde studoval Primo Levi. Když jsem parkoval
jako student, jeho pamětní desku jsem vídával.

Ačkoliv právě Levi čerpal bohatě ze své zkušenosti v koncentračním
táboře, Giordano je přesvědčený, že by byl skvělým spisovatelem i bez této
hrůzostrašné zkušenosti. Levi byl spisovatelem a zároveň i chemikem. V životě máme na to, být
více než jednou věcí. Proč Giordano pocítil potřebu psát? Nedovedl si představit, že celý svůj život
bude pouze fyzikem. Studium je skutečně náročné, existuje obrovská konkurence a člověk snadno
pociťuje své hranice.
Byl jsem poměrně nešťastný, jak býváte, když je vám dvacet. Pokud jste se někdy prošli kolem
fakulty fyziky či podobných míst geniality, pak jste si určitě stihli všimnout, že osoby, které se tam
pohybují, jsou velmi podivné. Jednoho dne za mnou přišla kamarádka a šli jsme si dát kávu do
školního bufetu. Nikdy jsem se ze školy nechtěl vzdálit. Ona pak ukázala na jedno fyzikální
individuum a zeptala se mě, zda chci opravdu takhle dopadnout. To byl určitě jeden z podnětů k
mému psaní.
Z pera italského prozaika zatím vzešly tři knihy. Neodkladně tedy padla i otázka, na kterou se těžko
odpovídá nejen rodičům, ale také spisovatelům. Je některé jeho „dítě“ oblíbenější? Která kniha se
mu psala nejhůře?

Paolo Giordano s překladatelkou Alicí Flemrovou
Mezi dětmi se samozřejmě explicitně rozdíly dělat nemohou, neboť si to pak s sebou nesou celý
život. Stejně je tomu i v případě knih. Už při jen letmém přečtení anotace se nám budou tři romány
zdát velice odlišné. Autor v nich ale vnímá jistou kontinuitu. Vnímá je jako deníky, které ho
zastihly v konkrétních fázích života.
V odlišném stavu jsem byl, když jsem psal o dětech, jež se sebepoškozují. V odlišném stavu jsem
byl, když jsem popisoval válku. Každý román může mít svůj osud, může být milován a nenáviděn.
Každé knize jsem však věnoval absolutní maximum a vše jsem se snažil vyprávět s maximální
přesností.

Nejsou to pouze italské romány, jejichž dějové linie těžce závisí na modelu rodiny. Připomeňme si

film,
jenž byl natočen na motivy knihy Nouzový východ. Zde
nacházíme postavy ve zcela dramatickém sužujícím prostředí, které je nosným pilířem atmosféry
celého díla. Z jakého důvodu se však autoři tak často obrací k tématu rodinné domáckosti? Podle
Paola Giordana je důvod velice prostý. O čem jiném by člověk měl psát, než právě o rodině?
Rodina je pro nás něčím zásadním. Může zažívat krize, často nabývá rozlišných podob. Jedná-li se
o rodinu „tradiční“, či o rodinu tvořenou párem stejného pohlaví, tato instituce prochází různými
přerody a myšlenkami.
Každý hledáme způsob, jak být spolu. v Itálii se hodně hovoří o registrovaných partnerstvích.
Všichni chtějí mít rodinu. Všichni mí hrdinové hledají totéž. Pátrají po definici rodiny.

I autorova nejnovější kniha hovoří především o hospodyni a chůvě,
jenž žila s mladým párem. Opouští je, až když sama závažně onemocní. Na cestě na její pohřeb si
posléze manželé uvědomují, že v okamžiku smrti se definice rodiny stává velice striktní, ačkoliv se
právě do této chvíle považovali bez pochyb za členy její rodiny. Zhoubný nádor tak drasticky
prorůstá velice familiární, důvěrnou kulisu. K intimitě knihy přispívá ich forma, kterou si autor
zvolil zcela poprvé.
Chůva u autora působila čtyři roky, během kterých s manželkou budoval rodinu. Je tedy zřejmé, že
se v knize odrážejí autobiografické prvky. Hospodyně, podle níž je postava v knize napsána, neměla
žádné potomky a autorovi tedy přišlo vhodné ji zvěčnit právě v knize.

http://www.novinky.cz/kultura/397363-italsky-prozaik-paolo-giordano-problem-migrace-tuexistuje-uz-davno.html

Italský prozaik Paolo Giordano: Problém
migrace tu existuje už dávno
Osamělost prvočísel, tak se jmenuje román italského prozaika Paola Giordana (1982), který česky
vyšel loni už podruhé. Edice Světová próza nakladatelství Odeon nabídla i jeho další knihy Tělo
a Čerň a stříbro.

Už prvotina Paola Giordana Osamělost prvočísel vyšla v pětatřiceti jazycích.
FOTO: Milan Malíček, Právo
pátek 11. března 2016, 13:17

Za Osamělost prvočísel o traumatech mládí provázejících nás neustále jste
v šestadvaceti získal italskou literární cenu Premio Strega. Jak na ty chvíle
vzpomínáte?
Zdá se mi to už hrozně dávno. Byl jsem velmi mladý, takže si spíš připomínám situaci
bezprostředně po převzetí. Je spojena s bylinným likérem Strega, a když jsem se ho měl napít, měl
jsem co dělat, abych se na pódiu nezakuckal a likér nevyprskl.

Cena je udělována od roku 1947 a vy jste se ocitl v řadě jmen jako Cesare
Pavese, Primo Levi nebo nedávno zemřelý Umberto Eco. Co si třeba u jeho
jména vybavíte?
Pamatuji si ho spíš jako filozofa a vědce. Jeho román Jméno růže vyšel dva roky předtím, než jsem
se narodil. Je to člověk, který hodně ovlivnil myšlení o světě kolem nás.

Jako motto románu Tělo, pojednávajícího o mladých vojácích bojujících
v Afghánistánu, jste si vybral myšlenku E. M. Remarquea: „I kdyby nám jej
vrátili, ten kraj našeho mládí, už bychom sotva věděli, co si s ním počít.“ Proč?
Četl jsem román Na západní frontě klid krátce předtím, než jsem začal psát svou knihu. Díky němu
se mi osvětlilo to, co jsem chtěl vypovědět i já. Zaujal mě zejména přechod hrdinů z nevinného
věku mladosti, kdy se jim zdá skoro všechno možné, do dospělosti. Je to traumatický přerod,
protože probíhá za války. Proto jsem si vybral onu větu.
Remarque mluví o krajině dospívání, o tom, na co jeho hrdinové vzpomínají a o čem vědí, že se už
nikdy nemůže vrátit. To jsem chtěl vystihnout i já. Uplynulo sto let od první světové války, kterou
považujeme za jednu z nejkrutějších, ale když ji srovnáme se situacemi, které známe dnes, vidíme,
že se změnilo jen velmi málo. Velké množství lidí stále prožívá bolestný přerod, po němž se nelze
vrátit zpátky.

Jak se díváte na současný problém migrace směřující do Evropy?
Vnímám ho jako tragický, asi jako všichni. Vidím ho jako jednu ze situací, kdy v podstatě každé
zaujaté stanovisko, které působí jednoznačně a sebejistě, poukazuje rovněž na určitou míru naší
nečestnosti a nepochopení.
Jako spisovatele mě zajímá, jak toto téma odhaluje pokrytectví, ve kterém jsme žili a v němž
žijeme. Dnes se tento fenomén pouze rozšířil a mnohonásobně zvětšil. V podstatě jsme ho však
měli stále před očima, v každém městě, každý den. Myslím si, že i pro čtenáře je důležité, jaký
k tomu zaujme postoj.
Samozřejmě politické nebo společenské pohledy jsou velmi komplikované. Je tu však i hledisko
individuální, a proto si myslím, že bychom měli mít odvahu představit si příběhy, které za těmito
lidmi stojí, než vyslovíme nějaká velká a silná hodnocení.

Už jsem slyšel, že problémy světa může vyřešit jen budoucí válka. Je to
v základním rozporu s myšlenkou spojené Evropy, ve kterou věříme. Co na
tento scénář říkáte?
Myslím, že válka tu už existuje. Neděje se na ulicích, ale to neznamená, že by nebyla. Za poslední
léta se bitevní fronta ve světě rozšířila. Když jsem psal román Tělo, uvědomil jsem si, že válka je
nesmazatelná a období míru, mírové časy, je konstrukcí, kterou si vytváříme.
Přivolávat však skutečnou válku, která by mohla cosi vyřešit? Už samotná myšlenka mi přijde jako
obrovské selhání i proto, že my Evropané jsme se, řekněme v posledních deseti letech, neprojevili
jako někdo, kdo dokáže válkami něco vyřešit.
František Cinger, Právo

http://www.iliteratura.cz/Clanek/36161/giordano-paolo-cern-a-stribro

detailní vyhledávání

Giordano, Paolo: Čerň a stříbro
Autor článku: Pavla Přívozníková - 4. 3. 2016
ISBN: 978-80-207-1656-9
libri : Itálie /

Jak je důležité splynout
Paolo Giordano: Čerň a stříbro. Přel. Alice Flemrová, Euromedia – Odeon, Praha, 2015, 128 s.
Italského spisovatele Paola Giordana (nar. 1982) čeští čtenáři již dobře znají díky překladatelské
práci Alice Flemrové. Giordano debutoval v roce 2008 románem Osamělost prvočísel, který v
České republice vyšel hned následujícího roku a stále patří mezi neprodávanější italské romány u
nás. Na svou prvotinu autor navázal o čtyři roky později válečně neválečným románem Tělo; i ten
byl pohotově přeložen do češtiny.
Nejinak tomu bylo i v případě třetí Giordanovy prózy Čerň a stříbro, která v Itálii vyšla v roce 2014
a jejíž překlad u nás vyšel loni v listopadu. Giordano se v ní věnuje konstantním tématům dobré
literatury, jež se mu skrze zvolený vyprávěcí styl daří oddělit od příliš ukřičených emocí dneška.
Příběh se před námi otevírá v den vypravěčových pětatřicátých narozenin a čtenář je ihned uveden
in medias res, první stránka se jeví být stránkou zprostřed příběhu. Záhy však zjišťujeme, že to, co
nás zpočátku zarazilo, je vlastně funkční naratologický postup: mladý fyzik vypravuje příběh svůj a
své rodiny podobně, jako by to mohl činit kronikář, který jednoho dne, hodně let poté, co se v jeho
životě udály všechny zásadní události, zasedl ke stolu, aby je sepsal a zachránil tak před
zapomenutím. Jeho vyprávění tedy samozřejmě nese prvky chronologické neuspořádanosti a
charaktery ostatních protagonistů jsou vykreslené spíše střípkovitě, zároveň mu to však umožňuje
udržet si jakýsi lhostejný odstup, dovolující připustit i to, co by jinak skrýval: krizi manželství s

Norou, zklamání z průměrnosti syna Emanuela, neobvyklost příběhu hospodyně, paní A. Může díky
tomu dokonce i otevřeně a nahlas mluvit o „Vládkyni všech nemocí“, jak rakovinu ve slavné knize
o této nemoci nazývá americký onkolog indického původu Siddharta Mukherjee.
Nenechme se však odradit prohlášením vypravěčova psychoterapeuta, že totiž příběhy o rakovině
jsou všechny stejné. Lze sice připustit, že pro příběhy o rakovině to možná platí, nikoli však pro
příběhy o lidech, které postihuje. Příběh paní A., přezdívané Babette podle vynikající francouzské
kuchařky z povídky Babettina hostina Karen Blixenové, je plný vitality a odevzdanosti druhým a
„zaslouží si být vyprávěn sám o sobě“.
Babette, hospodyni ze staré školy a později chůvu jejich syna, si mladý pár oblíbí pro její
nakažlivou chuť do života již v období Nořina komplikovaného těhotenství. Na dlouhá léta se stane
svědkem jejich radostí, nejistot, zklamání i selhání. Noře a jejímu manželovi tak nahradí nefunkční
vztahy s jejich rodinami a v Emanuelovi paní A. získá vnuka, kterého nikdy neměla.
Ovšem vypravěč do své kroniky nezaznamenává jen Babettin život. Jde mu – možná ne především,
ale také – o příběh jeho rodiny, rodinných vztahů a posttraumatického fungování jeho blízkých. O
rodině říká: „Začínající rodina je někdy i tohle: zhuštěná mlhovina egocentrismu, které hrozí
imploze.“ Mezi řádky můžeme rovněž hledat odpověď na otázku z úvodního citátu z Tisíce plošin:
„Co to znamená někoho milovat?“ Vypravěč je přesvědčený, že milovat znamená splynout s
druhým, a dlouho očekává, že se jím pomalu protékající černá žluč melancholie smísí s prýštícím,
dokonale vodivým stříbrem jeho ženy. Později doufá, že jejich lásce napomůže přimíchání
fyzikálních vlastností ohnivě rudé Babettiny lymfy. Když Babette onemocní, zjišťuje, že se mýlil.
„Mýlil jsem se. Oba jsme se mýlili. Život se občas smrští k sobě, jako by byl trychtýř, a z počáteční
emulze tělních tekutin se vytvoří vrstvy. Nořina vitalita a moje melancholie; houževnatá pevnost
paní A. a vzdušný nepořádek mé ženy; čisté matematické uvažování, které jsem léta pěstoval, a
Babettino neotesané myšlení: každý prvek zůstával navzdory snaze a citu oddělený od těch
ostatních. Rakovina paní A., jediný nepatrný shluk vzpurných buněk, které se bez přestání množily,
až začaly být vidět, tu oddělenost zdůraznila. Byli jsme, navzdory našim nadějím, nerozpustní jeden
v druhém“ (s. 106).
Giordanův úsečný vyprávěcí styl působí na čtenáře téměř dokumentárně, nepřítomnost emocí se
však ukazuje jako funkční zbraň proti patetickému šťourání se v bolestech druhých. Zároveň jeho
vypravěči umožňuje na rovinu mluvit o sobectví kontrastujícím s Babettinou obětavostí nebo o
strachu z převzetí zodpovědnosti za směřování vlastního života a vlastní rodiny.
Když nakonec manželé s Babettinou dopomocí tento strach překonají, zjišťují, že milovat
neznamená splynout s druhým v jedinou tělní mízu, nýbrž akceptovat sedimenty minulosti,
přijmout to, jak ovlivňují temperament milované bytosti, a pečovat o ně s láskou a důsledností.
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