Autor de culto, nome cimeiro da atual literatura norte -americana, Paul Auster
nasceu em Newark em 1947.
Nova Iorque é o cenário dos seus livros. A grande metrópole, com seus
habitantes e dramas, está presente nos romances que trazem reflexões
existenciais, paradoxos e coincidências. Best -seller e consagrado ficcionista
norte-americano,
Auster é um escritor para ser lido e celebrado.
Além de escritor, é argumentista, tradutor, ensaísta, realizador, marinheiro,
inventor de um curioso jogo de cartas e muito mais, e possui uma obra
traduzida para mais de 40 idiomas.
Fez a sua estreia na literatura com o romance A invenção da solidão. Ganhou
fama internacional ao lançar A trilogia de Nova York, eleito pelo The Guardian
como uma das 100 melhores obras de ficção de todos os tempos. Além disso,
é autor de Sunset Park, Homem no escuro e O l ivro das ilusões.
Licenciado pela Universidade de Columbia, é membro da Academia Americana
de Artes e Letras e foi agraciado com os prémios Príncipe das Astúrias, a
Ordem das Artes e das Letras da República Francesa e o Prix Médicis, entre
outros.
Para Paul Auster a ficção não pode influenciar a história mas cria empatia, pois
coloca o foco sobre as vidas humanas.
*Texto adaptado de várias fontes

“Os livros têm os mesmos inimigos que o homem: o fogo, a
umidade, os bichos, o tempo e o próprio conteúdo.”
SÍTIOS NA INTERNET
Arquivos RTP - Entrevista biográfica conduzida por Ana Sousa Dias a Paul Auster, no
programa Por Outro Lado, exibido na RTP2 a 01/06/2005
https://bit.ly/3xrNGgl
Arquivos RTP - Nuno Artur Silva entrevista Paul Auster e Siri Hustvedt, no Programa
Nas Nuvens, exibido no Canal Q, no ano de 2013
https://bit.ly/3AJPVhp
Blogue sobre Paul Auster, criado por Miguel Seara.
https://bit.ly/3qWnGrc
Canal LeYa Portugal – Entrevista de Patrícia Reis a Paul Auster no Festival
Internacional de Cultura 2017, em Cascais
https://bit.ly/3AGQuIH
Jornal Observador – Entrevista de Rogério Casanova a Paul Auster, de 18/02/2017
https://bit.ly/3wvM83D
Universidade de Copenhaga – The Paul Auster Library
https://austerlibrary.ku.dk/
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