TISKOVÁ ZPRÁVA

Spisovatelé se setkávají na prvním porevolučním sjezdu
V pátek odpoledne začíná v pražských Holešovicích Sjezd spisovatelů, první velké
literární setkání v polistopadových dějinách. Vedle básníků a prozaiků se ho
účastní i filosofové, akademici a literární kritici. Událost s mottem „Přepisujeme
přítomnost“ probíhá za podpory ministerstva kultury.
Organizátorem sjezdu je Asociace spisovatelů. „Spisovatelé v minulých letech do veřejné
diskuse příliš nevstupovali – a kdo jiný by měl formulovat a pojmenovávat problémy
společnosti než člověk, jehož ambicí je tutéž společnost oslovit svou prací a který navíc každý
den potěžkává slovo. Toto mlčení bychom rádi prolomili,“ uvádí básník Adam Borzič, jenž
se podílel na přípravách celého setkání. „Spojuje nás zájem o zlepšení podmínek a vnímání
současné literatury,“ doplňuje další spoluorganizátor, prozaik David Zábranský.
Mezi hosty Sjezdu spisovatelů patří prozaici Petra Hůlová, Jiří Kratochvil nebo Tomáš
Zmeškal, básníky bude reprezentovat Ondřej Buddeus či Jakub Řehák. Své zastoupení ovšem
mají i další představitelé literárního života – kritici, akademici nebo filosofové. Kompletní
přehled vystupujících naleznou zájemci v programu sjezdu.
Sjezd začíná v pátek ve 14.00, kdy ho zahájí první náměstkyně ministra kultury Kateřina
Kalistová, úvodní projev přednese předseda Asociace Jan Němec. Páteční rozpravy poběží až
do sedmé večerní, o hodinu později začne doprovodný večírek s DJ Adamem Fošenbauerem.
Sobotní setkání otevře v deset hodin dopoledne debata o státní podpoře literatury,
předpokládaný konec sjezdu je krátce po 17. hodině.
Sjezd je otevřený všem odborným i laickým zájemcům o literaturu, novinářům, studentům
a čtenářům a vstup na něj je volný. Lidé, kteří se události nebudou moci zúčastnit, pak mají
příležitost sledovat sjezdové ozvěny na facebookovém účtu Asociace spisovatelů, na Twitteru
pod hashtagem #sjezdspisovatelu i v partnerských médiích: A2, Hostu nebo Tvaru.
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Pro další informace se může obracet na organizátory sjezdu:
Adam Borzič (básník, šéfredaktor literárního časopisu Tvar):
Jan Němec (prozaik, předseda Asociace spisovatelů):
David Zábranský (prozaik, šéfredaktor Portálu české literatury):

+420 608 380 263
+420 731 416 146
+420 777 889 673

Vratislav Maňák (prozaik, mluvčí sjezdu):

+420 604 465 232
media@asociacespisovatelu.cz
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