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1. blok: CO SE TO VLASTNĚ DĚJE?
Vrátily se dějiny. Pandemie, válka, klimatická krize, rozdělená společenství… jsme v
čase nerovnováhy, který potřebuje vizi, dialog a vědomí toho, co je realita. Co se to
vlastně děje? Jak současný stav světa reflektují ti, kteří vyprávějí příběhy a nahlíží svět
optikou spisovatelské praxe? Pojmenování je klíčem k porozumění a porozumění
klíčem k orientaci v nepřehledném terénu současnosti.

Alena Wagnerová je spisovatelka, kulturní publicistka a orální
historička. Narodila se v Brně, vystudovala biologii a pedagogiku. Žije v
Praze a Saarbrückenu a píše česky i německy. Systematicky se věnuje
kulturním dějinám Střední Evropy, česko-německým vztahům a
postavení ženy v moderní společnosti. Z jejích knih jsou nejznámější
literární biografie Mileny Jesenské, Sidonie Nádherné a ženských
členů rodiny Kafkovy V ohnisku nepokoje, novela Dvojitá kaple nebo
povídky Cestou životem.
Jurij Andruchovyč je ukrajinský spisovatel, básník, překladatel,
rockový hudebník a performer. Po studiu na žurnalistické fakultě ve
Lvově, narukoval do sovětské armády, v níž strávil dva roky. Krátce po
vojně založil se svými přáteli Oleksandrem Irvancem a Viktorem
Neborakem literární skupinu Bu-Ba-Bu (Burleska-Bordel-Bufonáda),
která se proslavila básnickými pásmy kombinovanými s
performancemi. Česky vyšla jeho novela Rekreace aneb Slavnost
Vzkříšeného Ducha, básnická sbírka Písně mrtvého kohouta, esej Moje
Evropa (spolu s Andrzejem Stasiukem) a román Moskoviáda. Žije v
rodném Ivano-Frankivsku.
Stanislav Biler je spisovatel, sociolog a novinář. Vyrůstal na slezském
venkově, žije v Brně, pracuje pro deník Alarm.cz. V roce 2011
spoluzakládal původně sarkastické hnutí Žít Brno. Napsal
knihy Nejlepší kandidát (2017), 111 míst v Brně, která musíte vidět (2020)
a Destrukce (2021). Za román Destrukce získal cenu Magnesia Litera v
kategorii próza.

DISKUZNÍ PANEL
Ondřej Buddeus je spisovatel, překladatel, editor a pedagog.
Byl šéfredaktorem literárního časopisu Psí víno, vedl státní agenturu
České literární centrum, v současnosti působí na Akademii výtvarných
umění v Praze. Je nositelem Ceny Jiřího Ortena (2013) za knížku rorýsy
a spolu s Davidem Böhmem získal také ocenění Magnesia Litera v
kategorii dětská kniha za titul Hlava v hlavě. Autorsky se pohybuje
napříč žánry i médii, často spolupracuje se současnými umělci.

Juliana Sokolová je básnířka a esejistka, žije v Košicích. Je kurátorkou
autorských čtení a promítání Literatura a film v kině Úsmev a
rezidenčního programu Literární rezidence Košice. Vydala sbírku
básní My house will have a roof / Môj dom bude mať strechu. Je
doktorandkou na Akademii výtvarných umění v Praze.

Spisovatel a scenárista Pavel Kosatík je autorem řady monografií
význačných osobností české historie a kultury, televizních scénářů a
originálních sond do české historie, jako jsou knihy České snění (2010)
nebo České okamžiky (2011). Získal mnohá ocenění, mj. Cenu Toma
Stopparda (2001) či Cenu Ferdinanda Peroutky (2009).

