VIII Книжковий Арсенал, Київ
30.05.2018 – 03.06.2018
Чесько-словацька участь
Цьогорічна участь на найвідомішій події року, яка проходить у Києві, була в рамках чехословацької
участі винятковою вже з декількох причин. Наша експозиція на Міжнародному книжковому фестивалі
“Книжковий Арсенал 2018” вже відображала святкову атмосферу святкувань цьогорічних роковин
заснування Чехословаччини.
Чесько-словацький стенд знаходився у самому центрі біля зони присвяченій європейському
експоненту, так звана “Cafe Europe” – платформа, що служить подіумом для дискусій, дебютів та
дебатів про літературу і суспільство в цілому. Порівняно з іншими, у нашому випадку йшлося про
репрезентативне місце з широким простором. Як і минулого року з нами над концепцією стенду
співпрацював архітектор Дмитро Матвішин, котрий був оцінений престижною світовою премією
“Young Architect”, він у тандемі з Оленою Старанчук створив стенд як концептуальне місце, де можна
спокійно відпочити, місце для дружньої бесіди та плідних дебатів. Над стендом царювала
багатомовна творча робота (напис на стіні) суперечливого брненського митця на прізвисько TIMO
“ВСЕ ЩЕ БУДЕ”(“Všechno bude”). Власне, цей надпис був задуманий як імпульс до роздумів, а також
як звістка від Чеської Республіки для України. Ця робота швидко стала магнітом не лише для селфі,
завдяки його магічному тяжінню чехословацький стенд відвідало більше 15 тисяч людей.
Відвідувачі також могли вільно проглянути виставку “Найкрасивіші чеські та словацькі книги 2016 –
2017 років, або купити чеську та словацьку літературу в українському перекладі, посидіти за кавою та
чаєм, або прочитати видану спеціально до акції газету Чеського центру з назвою “CZECH:IN”, на цей
раз видану не тільки з нагоди Арсеналу, але також з нагоди святкування роковин від заснування
Республіки.
Нашими гостями цього року були: ілюстраторка Ґаліна Міклінова; музичний публіцист,
письменник та автор виграшного тексту конкурсу імені Зузани Рот Карел Веселий; директор чеського
книжкового фестивалю “Світ книги” Радован Ауер; директор словацького книжкового фестивалю
Брак Петер Міхалік; сценарист Петер Балко та письменник і публіцист Міхал Гворецький. Чеському
центру вдалось забезпечити набір пропозицій для дорослої та дитячої публіки.
Чесько-словацький стенд став також місцем, де було нагороджено переможців перекладацького
конкурсу імені Зузани Рот з чеської на українську мову. Окрім Чеського центру координувала цілий
конкурс в Україні історичка літератури та перекладачка Ірина Забіяка.
Цьогорічне київське свято книги відвідало біля шістдесяти тисяч відвідувачів. Які знову проявили
незгасну зацікавленість до читання, культури, живої дискусії, книжкової продукції та багатої
супровідної програми. Також відвідувачами фестивалю були гості із 32 країн, серед яких і Чеська
Республіка знову зайняла виняткове положення. Акцію традиційно відвідав президент Петро
Порошенко.
Упродовж п’яти днів колишній царський склад зброї та один із найвідоміших історичних об’єктів
Києва знову став одним із найважливіших місць культури цілої країни. Серед випадкових гостей
чехословацького стенду були також і одні з найвідоміших письменників Юрій Андрухович, Олег

Коцарев, Євгенія Кононенко та інші. Серед чеських гостей були також Ондржей Кундра та Міхаел
Коцаб.
Чесько-словацький стенд отримав заслужену увагу та відгуки серед відвідувачів і гостей.
Безпомилково знову йшлось про відомо закріплену позицію Чеської Республіки як культурного
центру з важливою та помітною спадковістю і переплетенням міжкультурного діалогу.
Партнерами акції стали крім представництв Чеської та Словацької Республік також Меморіальний
інститут, Міністерство культури, Моравська земська бібліотека, Братиславський літературний інститут
та українські видавництва, які видали книги чеських або словацьких авторів в українському
перекладі. Фотографії робила Анастасія Артемяк. Вже традиційно до акції долучились, окрім основної
команди центру, також богемісти та студенти чеської мови.
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