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Samenvatting Juan Gabriel Vásquez, een van de grootste schrijvers van zijn
generatie, gaat op meesterlijke wijze op zoek naar de waarheid over
zijn land en lot. DE VORM VAN RUÏNES geeft een eerlijke en warme
inkijk in zijn eigen leven, twijfels, mislukkingen en succesverhalen. Het
boek verschijnt 14 maart 2017.

Details Juan Gabriel Vásquez besluit na jaren terug te keren naar Colombia. Al die tijd
had hij zijn vaderland ontzien, de chaos en terreur achter zich gelaten. Maar
bij terugkomst merkt hij dat Colombia’s verleden springlevend is. Hij wordt
geconfronteerd met allerlei samenzweringstheorieën rond de moord op Jorge
Eliécer Gaitán in 1948, die het startschot was voor jaren van onrust en geweld
en waarvan het motief altijd een vraagteken gebleven is. Vásquez verdiept
zich in dit keerpunt in de Colombiaanse geschiedenis. Want die moord
begrijpen is niet alleen Colombia vandaag begrijpen, maar ook zijn eigen lot en
dat van zijn kinderen. 

Over de auteur
Juan Gabriel Vásquez (Colombia, 1973) studeerde in Parijs, woonde in België
en Barcelona voor hij zich terug in zijn vaderland vestigde. Vásquez is een van
de grootste jonge hedendaagse auteurs. Hij brak internationaal door met Het
geluid van vallende dingen. Zijn werk is in meer dan 28 talen uitgegeven en
bekroond met o.a. de IMPAC Dublin Literary Award en de PEN English
Award.

Auteursbezoek
Juan Gabriel Vásquez verblijft van februari tot juni 2017 in Europa voor een
gastdocentschap aan de universiteit van Bern. Hij zal beschikbaar zijn voor
interviews en is 26 maart 2017 te gast op het Passa Porta festival in Brussel.
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Relevante links Boekgegevens

Citaten Juan Gabriel Vásquez vindt de Latijns-Amerikaanse literatuur van de 21e
eeuw opnieuw uit. 
— Jonathan Franzen

Welk boek je ook openslaat van Juan Gabriel Vásquez, vanaf de eerste
bladzijde is het duidelijk: deze man kan schrijven. 
— NRC Handelsblad

Met uitzonderlijk vakmanschap denkt Vásquez na over fantasmes uit het
verleden en de erfenis van schuld, twijfels en angsten. 
— El País
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Over Signatuur

Signatuur brengt de wereld dichterbij.

Signatuur is al 20 jaar een literair internationaal georiënteerd kwaliteitsfonds;
prachtige pareltjes uit onder meer Spanje, Frankrijk, Italië, Oostenrijk,
Duitsland, Engeland, Verenigde Staten, Finland, China en Scandinavië.
Stuk voor stuk van geweldige verhalenvertellers die je meenemen naar een
andere wereld of die de wereld dichterbij halen. Auteurs als Carlos Ruiz
Zafón, Almudena Grandes, Richard Russo, Stieg Larsson, David
Lagercrantz, Judith Schalansky, Adam Johnson, Joachim Meyerhoff, Fabio
Genovesi en Jaume Cabré hebben deze kwaliteiten al aan vele lezers
bewezen. Als enthousiaste lezers willen we zelf ook steeds weer opnieuw
verrast worden. Daarom blijven op zoek naar nieuw schrijftalent en boeken
waardoor je je als lezer weer kunt verwonderen over het leven en
ontdekkingen doet. Boeiend, indringend, meeslepend en vaak met een
vleug (zwarte) humor. Voor echte boekenliefhebbers.
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