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Γκιγιώµ Απολλιναίρ, Πωλ Βερλαίν, κόµης ντε Λωτρεαµόν, Στεφάν Μαλλαρµέ, Αλοΰσιους 
Μπερτράν, Σαρλ Μπωντλαίρ, Ζεράρ ντε Νερβάλ και Μαρσέλ Προυστ: οκτώ Γάλλοι θεράπο-
ντες και δηµιουργοί µαζί της τέχνης του λόγου, του ποιητικού αλλά και του πεζού, κινούνται 
στις σκιές του µυστικού, του φανταστικού, του τροµακτικού, του συµβολικού, του σουρεα-
λιστικού και φέρνουν στο φως εικόνες, αισθήσεις, στοχασµούς, ακούσµατα και αγγίγµατα 
µέσα από τα πεζά ποιήµατά τους ή την ποιητική πρόζα τους. 

Το βιβλίο είναι ο καρπός ενός συνδυασµού ατοµικής και συλλογικής προσπάθειας που 
κατέβαλαν οι σπουδάστριες του δεύτερου έτους στα Εργαστήρια Λογοτεχνικής Μετάφρασης 
του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών. Η καθεµία καταπιάστηκε να µεταφράσει, µε έµπνευση 
αλλά και µε δέος πολλές φορές, κείµενα ενός από τους οκτώ πιο πάνω συγγραφείς και 
αντάλλαξε τη µατιά και την άποψή της µε τις µατιές και τις απόψεις των συναδέλφων της. Το 
αποτέλεσµα είναι ένας µικρός τόµος µε σκιές που δεν χάνονται ποτέ, αλλά που, τουναντίον, 
φωτίζονται αέναα και φωτίζουν.
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