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Kompleksna, večplastna pripoved Arcueil prepleta dvome in dvojnost
vsakega zgodovinskega, pa tudi medijskega dogodka, pri čemer avtor spretno
komponira prozno celoto po vzoru fug Johana Sebastiana Bacha. Prejemnica
nagrade Evropske unije za književnost.
Na velikonočno nedeljo zgodaj spomladi 1768 je razvpiti Markiz de Sade beračici
po imenu Rose Keller obljubil plačilo. V zameno za obljubljeni prepotrebni denar
ga je morala le pospremiti do Arcueila. Po le nekaj urah v mirnem predmestnem
Parizu, potem ko je Kellerjevi uspelo pobegniti iz markizove podeželske hiše, je
njuna mala ‘pustolovščina’ v predmestju postala razvpita ‘afera Arcueil’, dogodek,
ki je razburkal domišljijo javnosti v Franciji in tujini. Sledil je sočen plaz
špekulacij, govoric in nasprotujočih si razlag, kaj se je resnično zgodilo na tisto
praznično nedeljo. Tako kot pri večini zgodovinskih dogodkov je resnico skoraj
nemogoče razvozlati in je navadno nekje vmes med podivjano domišljijo javnosti
in bizarnimi fantazijami posameznika. Kompleksna, večplastna pripoved Arcueil
prepleta dvome in dvojnost vsakega zgodovinskega, pa tudi medijskega dogodka.
Roman Arcueil je prejemnik nagrade Evropske unije za književnost.
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"Mojstrski homage Markizu de Sadu kot velikemu stilistu. Avtor ruši linearnost
pripovedi z neliterarnimi oblikami, kot sta časopisni članek ali gledališka kritika, menjuje
sloge, sooča različne poglede na isti dogodek. Na takšen način spretno komponira prozno
celoto po vzoru fug Johana Sebastiana Bacha."
– Goodreads

Aleksandar Bečanović (rojen 1971 v Nikšiću, Črna gora) je črnogorski pesnik,
prevajalec in literarni ter filmski kritik. Pisal je za črnogorski tednik Monitor, in
sicer za kulturno rubriko. Zdaj deluje kot član kulturnih revij Plima in Ars. Znan
je po svoji fanatični ljubezni grozljivk.
Bečanović je leta 2002 prejel nagrado Risto Ratković za najboljšo zbirko poezije
Črne gore. Na Puljskem literarnem festivalu leta 2006 je bil Bečanović eden
od izpostavljenih pisateljev in je predstavljal črnogorsko poezijo. Bečanović je
leta 2017 za roman Arcueil (2015) prejel nagrado Evropske unije za literaturo
za državo Črno goro. Iz angleščine prevaja tudi drugo pisno gradivo, večinoma
filmsko teorijo. Živi v Baru.
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