
Odyssseus livenä ympäri maailman Bloomsdayn päivänä
James Joycen mestariteoksen Odysseuksen ensimmäistä julkaisua juhlitaan sen kotimaassa lukemalla uutta irlantilaista
painosta. Tapahtuma lähetetään suorana kaikkialle maailmaan Bloomsdayn päivänä 16. kesäkuuta.

James Joycen ihailijat ympäri maailman viettävät 16. kesäkuuta Bloomsday-merkkipäivää. Tänä vuonna Bloomsday ja Joycen mestariteokseen
Odysseus saa osakseen erityisen suurta huomiota. Vuosi 2013 on historiallinen Bloomsday, koska Odysseuksen uusi painos on ensimmäistä
kertaa painettu Irlannissa O’Brien Press -kustantamossa, ja päivän kohokohdaksi nousee kirjan tulkinta livenä. Bloomsday-merkkipäivää
vietetään eri puolilla maailmaa ja eri maiden kulttuurihenkilöt lukevat kappaleita tästä erikoispainoksesta (15.—16. kesäkuuta).

Tällainen lähetys ei olisi ollut mahdollinen muutamaa vuotta aikaisemmin tiukkojen tekijänoikeuksien vuoksi, mutta vuonna 2011 eli 70 vuotta
Joycen kuoleman jälkeen tekijänoikeudet vanhentuivat. Ihailijat voivat nyt vapaasti järjestää julkisia tilaisuuksia Odysseuksesta ja muista
teoksista.

Kaupunki on suunnitellut tapahtuman kunniaksi viikon kestävän festivaalin, jonka huippukohtana on perinteinen kävelykierros ympäri Dublinia
16. kesäkuuta. Voit joko kävellä tai ajaa pyörällä James Joyce -keskukseen, tämä yrjöjenaikainen talo osoitteessa 35 North Great George’s
Street on kävelykierroksen strateginen aloituspaikka. Keskuksessa voi tutustua kirjailijan elämään ja työhön.

Sieltä edwardiaaniseen tyyliin pukeutunut ihailijat jatkavat kierrostaan kirjan tapahtumapaikkoihin, joissa he saavat erilaisten tapahtumien ja
Odysseuksen tulkintojen kautta paremman kuvan Joycen maailmasta. Paikat, jotka on pakko nähdä: Swenyn apteekki Lincoln Placella, joka on
säilytetty tarkalleen sellaisena kuin se on kuvattu Odysseuksessa, James Joycen torni ja museo Sandycovessa ja tietenkin Davy Byrnen pubi
Duke streetillä, jossa tarjoillaan edelleenkin Bloomin kuuluisaa suosikkilounasta eli gorgonzolajuustovoileipiä.

Tänä vuonna juhlitaan irlantilaisuutta, ja Bloomsday on tärkeä kulttuuritapahtuma ja loistava mahdollisuus kierrellä ympäri Dublinia kirjan
tapahtumapaikoilla.
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