Encontro com a

escritora sul-coreana Kim Ae-ran
Aos 38 anos, com apenas 4 livros de contos e 1 romance
publicados, Kim Ae-ran colecionou 11 prêmios literários,
sempre como a mais nova contemplada da história dos
prêmios recebidos.
Suas obras trazem como tema a perda da linguagem (“O
futuro do silêncio”, “A minha cintilante vida”), a ausência ou
impotência da figura paterna (“Corra, papai”), e também a
desesperança da juventude perante uma sociedade
estratificada em classes econômico-sociais.
O Curso de Língua e Literatura Coreana (DLO/FFLCH) tem a
honra de receber a visita de uma das escritoras mais
importantes da atualidade na Coreia do Sul para uma
conversa com os alunos com a mediação do crítico literário
Manuel Costa Pinto.
O encontro será precedido de uma sessão de cinema, com a
exibição de “A minha cintilante vida”, filmagem do seu único
romance longa-metragem, publicado em 2011.
DATA: 08 de junho de 2018 (sexta-feira)
HORARIO: 08:00~10:00 Exibição do Filme “A minha cintilante vida”
10:00~11:30 Encontro e debate com a escritora
LOCAL: Anfiteatro da Geografia – FFLCH
Av. Prof. Lineu Prestes, 338 – Cid. Universitária - São Paulo/SP
REALIZAÇÃ O: Literature Translation Institute of Korea

Sua carreira começou aos 22 anos quando arrebatou o
1º Prêmio Universitário Daesan - Categoria Prosa
(2002).
Formada, publicou o primeiro conto aos 23 anos numa
revista literária, o que lhe rendeu uma bolsa da Fundação
Daesan. Seu resultado, “Corra, papai”, publicado aos 25
anos, recebeu o Prêmio do Diário Hanguk em 2005.
O seu segundo livro de contos “Salivando” (2007)
ganhou o Prêmio Yi Hyoseok de Literatura (2008), o
Prêmio Retrato de Jovem Artista Hoje do Ministério da
Cultura e Esporte, e também o Prêmio Shin Dongyeob de
Literatura (2009).
Depois de chegar ao 1º lugar na 34ª edição do Prêmio Yi
Sang (2010) com o conto “A noite de lá, a música daqui”,
chegou ao grande prêmio na 37ª Edição em 2013 com o
conto “O Futuro do Silêncio”.
O seu último livro “Lá fora é verão” foi eleito o livro do ano
numa votação feita entre 50 escritores coreanos.

