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loď aVoId FloatIng galleRY,
Pod VÝtoní, nÁPlaVKa, PRaha 2

srbsko-chorvatsko-český večer
Srbské básnířky Jelena Čirič a Stela Manasijevič budou číst ze svých oceňovaných sbírek. Vybírají různá
témata, různé literární výrazy charakteristické pro
Srbsko. Dále bude číst český básník s chorvatskými
kořeny Adam Borzič, který byl za svou sbírku Počasí
v Evropě nominován na cenu Magnesia Litera 2014
za poezii. Představí se i básnířka a překladatelka ze
slovinštiny Lenka Kuhar Daňhelová (Hořem, 2014).
Posledním vystupujícím je Josef Straka, autor několika básnicko-prozaických knih, publikující též v srbských literárních časopisech.
[ Avoid Floating Gallery a Dům čtení MK v Praze

 úterý 12. 5.
19.30

loď aVoId FloatIng galleRY,
Pod VÝtoní, nÁPlaVKa, PRaha 23

večer pražského literárního domu autorů
německého jazyka
Setkání s Jörgem Jacobem, stipendistou PLD a autorem románu Das Vineta-Riff a povídkové prózy Fluten,
a Irenou Douskovou (např. Hrdý Budžes, Oněgin byl
Rusák), která bude číst ze svých novějších textů.
Tlumočeno: čeština, němčina

Básnický debut Marie Iljašenko (*1983) Osip míří na
jih. Autorka je kartografka i protřelá průvodkyně; vyzná se obstojně v rozmanitých profesích. V těch časech a prostorách a jazycích se pohybuje tak uvolněně, skoro ledabyle, až to udivuje. To není vzdělání
– spíš hledání svého místa, odkud lze vyrazit, místa,
které je pořád nejisté, uniká. Je to zoufání i báječná
lehkomyslnost.
Hostem večera bude Martin C. Putna.
[ nakladatelství Host

 čtvrtek 14. 5.
18.00

PolsKÝ InstItUt V PRaZe,
Malé nÁMěstí 1, PRaha 13

kriminálka Mitteleuropa. o středoevropské
detektivce se Zygmuntem Miłoszewským
a Michalem sýkorou
Lze vymezit specifika středoevropské (polské a české) detektivky? Bude někdy tak populární jako skandinávská? Beseda s nejúspěšnějším polským autorem krimi Zygmuntem Miłoszewským a českým
spisovatelem Michalem Sýkorou.
Tlumočeno: polština, čeština
[ Polský institut v Praze a nakladatelství Host

 pátek 15. 5.

[ Pražský literární dům autorů německého jazyka
a Dům čtení MK v Praze

19.00

20.00

severský literární večer
Skandinávský dům pořádá již tradiční besedu se severskými hosty veletrhu. Pozvání přijaly spisovatelky
a spisovatelé Merethe Lindstrøm (Norsko), Emmi
Itäranta (Finsko), Jakob Melander (Dánsko) a Jonas
Karlsson (Švédsko).
Vstupné dobrovolné. Tlumočeno do češtiny.

CaFé jedna, VeletRŽní PalÁC
dUKelsKÝCh hRdInŮ 47, PRaha 7

dva debuty z hosta
Prozaický debut Sáry Vybíralové (*1986) Spoušť. Deset postav žije své zdánlivě obyčejné životy, a přece
je každá infikována různě silnou dávkou neuróz a nenaplněných tužeb. Deset pokusů o katastrofu. Taková spoušť! Sára Vybíralová přichází se stylisticky
vytříbenými povídkami, které naplňují představu sebevědomého prózy, určené současníkům.

36

lIteRÁRní KaVÁRna řetěZoVÁ,
řetěZoVÁ 10, PRaha 13

[ Skandinávský dům

6 LITERÁRNÍ DIASPORA 7 FANTASY & SCI-FI 5 FOTOGRAFIE A KNIHA 8 LITERATURA ONLINE
CaFé FRa, ŠaFaříKoVÁ 15, PRaha 23

krzysztof varga: From poland with hate
Román Krzysztofa Vargy Piliny představuje sžíravou
kritiku současné polské reality ve všech jejích projevech. Proč Polsko hlavního hrdinu tak štve? A štve
i autora? Autorský večer úspěšného prozaika a fejetonisty v literární kavárně Fra.
Tlumočeno: polština, čeština
[ Polský institut v Praze

 Výstavy
10. 4.–19. 6.

galeRIe VIlla Pellé,
PelléoVa 10, PRaha 6

Městosvět
Město a jeho svět v ilustraci pro děti
Městu se jako primárnímu prostředí dětských zážitků
věnuje řada ilustrátorů dětské literatury napříč generacemi. Ze současné české ilustrace je vybráno
šestnáct tvůrců, jejichž díla jsou k vidění ve Ville
Pellé. Výstavu doprovází řada besed, přednášek,
tvůrčích dílen i výtvarné soutěže.
[ Porte o.s.

29. 4.–26. 5.

galeRIe VěŽ, noVoMěstsKÁ RadnICe,
KaRloVo nÁM. 1/23, PRaha 2

Zlatá stuha 2015
Výstava ilustrací nominovaných na cenu Zlatá stuha,
která je udělována nejlepším českým knihám pro
děti a mládež. Výstavu doprovázejí výtvarné dílny,
čtení a besedy s autory.
[ Klub ilustrátorů dětské knihy a Česká sekce IBBY
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19.30

