
Momo Kapor
nedelja, 04 novembar 2007 16:57

Рођен је у Сарајеву 1937. године. Дипломирао је сликарство 1961. године на београдској
Академији ликовних уметности у класи професора Недељка Гвозденовића. Објавио је
велико број наслова, велики број романа и збирки прича. Аутор је и великог броја
документарних филмова и телевизијских емисија, а по његовим сценаријима снимљено је
неколико дугометражних филмова. Романи Уна и Књига жалби доживели су
екранизацију. Превођен је на француски, немачки, пољски, чешки, бугарски, мађарски,
словеначки и шведски језик.

Живи и ради у Београду. Књижевни феномен Моме Капора присутан је у нашој
књижевности више од две деценије. Један од најчитанијих наших писаца, необичан
непосредношћу и лакоћом осваја пажњу читалачке публике, пишући на рубу коментара и
свакодневних рефлексија о стварности наших времена и њихових протагониста.
Капорово умеће фасцинације заснива се на различитим знањима и истанчаним
даровима опажања и расчлањивања стварности и облика живота, његових појавних
форми и дубина. Сведочећи увек из времена, Капор нашем времену додаје његову
заборављену коренску повезаност која у формама свакодневних гестова, памћења и
ликова обликује његове јунаке и обележава њихову судбину. Капорова пристрасност као
писца, од оне је пристрасности која је на страни читаоца, на страни оних облика
ослобађања од предрасуда које би да нас одвезу од емоција и чистоте непосредности и
блискости малих ствари и топлине митологије преживљавања. Капоров
сентиментализам и елегантна ироничност су облик одбране од нерасудних снага света
зла и живота...

Дjела

Списак дела Моме Капора према електронском каталогу НБС:

    -  Фолиранти, 1975.
    -  Провинцијалац, 1976.
    -  Ада, 1977.
    -  Лањски снегови, 1977.
    -  Хеј, нисам ти то причала, 1978.
    -  Зое, 1978.
    -  Белешке једне Ане (хроника у 26 глава), 1978.
    -  Скитам и причам: путописни дневник, 1979.
    -  101 прича, 1980.
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    -  Уна: љубавни роман, 1981.
    -  Онда, 1982.
    -  Сентиментално васпитање, 1983.
    -  Књига жалби, 1984.
    -  011-Исток-Запад, 1990.
    -  Хало, Београд, 1990.
    -  Дама скитница и off приче, 1992.
    -  Зелена чоја Монтенегра, 1992.
    -  Блокада 011, 1992.
    -  100 недеља блокаде, 1994.
    -  Леро – краљ лептира, 1995.
    -  Последњи лет за Сарајево, 1995.
    -  Хроника изгубљеног града, 1996.
    -  Од седам до три, 1996.
    -  Смрт не боли: приче из последњег рата, 1997.
    -  Најбоље године и друге приче, 1997.
    -  Ивана, 2001.
    -  Легенда о Табору, 2002.
    -  Сања, 2003.
    -  Чувар адресе
    -  Досије Шломовић
    -  Конте
    -  Леп дан за умирање
    -  Љубавне приче
    -  Самац
    -  Успомене једног цртача
    -  Елдорадо
    -  Путопис кроз биографију
    -  A Guide to the Serbian Mentality
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