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Veelgeprezen boek Schalansky nu in Nederland uitgebracht
Op 20 februari is Inventaris van enkele verliezen van Judith Schalansky verschenen bij Meridiaan
Uitgevers. Na De lessen van mevrouw Lohmark en Atlas van afgelegen eilanden is dit het derde
boek van Schalansky dat in Nederland verschijnt. Inventaris van enkele verliezen gaat over de
aantrekkingskracht van lege plekken en de eeuwige kracht van de vertelling. In Duitsland is het
boek unaniem lovend ontvangen, getuige onder andere de FAZ: ‘Literatuur van een kaliber dat je
zelden tegenkomt.’
Judith Schalansky schrijft met een aansprekende mengeling van intellectuele nieuwsgierigheid,
stilistische elegantie en volstrekte nuchterheid tegenover de genadeloze vitaliteit van het leven over
twaalf ‘lege plekken’, telkens in een ander literair register. In de twaalf verhalen is iets voorgoed
verloren gegaan, bijvoorbeeld een paradijselijk eiland, Sappho’s liefdesgedichten, de Kaspische tijger,
of de tanende schoonheid van Greta Garbo.
Zoals Schalansky zelf zegt: ‘Er is geen betere vorm dan het boek om iets wat er niet meer is
“vertelbaar” te maken.’ Nelleke Geel, Meridiaan Uitgevers: ‘En er is geen betere kunstenaar dan
Judith Schalansky om het vervolgens zó vorm te geven dat er een prachtig evenwicht ontstaat tussen
tekst en beeld.’
Meer weten? Kom luisteren naar Judith Schalansky zelf op 26 februari bij Praamstra in Deventer of
op 27 februari in het Goethe-Institut te Amsterdam.
Over Judith Schalansky Judith Schalansky (1980, Greifswald) schrijft niet alleen boeken, ze ontwerpt
en maakt ze ook, en ze won er al vele prijzen mee. Ze verwierf in Nederland bekendheid door haar
optreden in Hier is… Adriaan van Dis. De boeken van Schalansky zijn vertaald in meer dan 20 talen.
Over Meridiaan Uitgevers Meridiaan Uitgevers is een boetiekuitgeverij, met een beperkt aantal
uitgaven per jaar en veel aandacht voor elke titel: telkens een op maat gemaakte campagne, passend
bij boek en auteur, met een zorgvuldige vormgeving in handzaam formaat. Meridiaan Uitgevers is in
mei 2019 opgericht door Nelleke Geel en Carla de Jong, samen goed voor bijna 50 jaar ervaring in het
boekenvak.
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