Svět knihy ve znamení pamětí a vzpomínek
Na výstavišti v Holešovicích se opět sejdou milovníci dobrého čtení. Od 9. do 12. května se tu totiž koná Mezinárodní knižní veletrh a
literární festival Svět knihy Praha. Letošní ročník bude už pětadvacátý a tentokrát se zaměří na paměti a vzpomínky.

Svět knihy Praha je každoroční mezinárodní knižní veletrh a literární festival, který se pořádá už od roku
1994. A od samého počátku si klade za cíl návštěvníky seznamovat s literární tvorbou řady zemí, včetně
té české. Každý ročník se také nese v duchu jednoho aktuálního tématu. Tím letošním jsou paměti a
vzpomínky.

Čestný host – Latinská Amerika
„ Memoárová literatura, orální historie, náš vztah k dějinám obecně, jejich zapomínání a znovu rozvzpomínání se…,“ vyjmenoval
ředitel Světa knihy Praha Radovan Auer, v čem všem se paměť a vzpomínky otiskují.

Ne náhodou není k tomuto tématu vybrán i čestný host festivalu – Latinská Amerika. Podle Radovana Auera totiž autoři z této oblasti
paměť a vzpomínky ve svých dílech hodně tematizují.

Návštěvníci se mají jistě na co těšit. Organizátoři totiž slibují celou řadu výjimečných hostů, se kterými zájemci můžou besedovat a
vyprávět si nad jejich literárními počiny. „ Troufám si říci, že tak silná a reprezentativní sestava literátů se u nás ještě v jeden čas a na

jednom místě nesešla,“ uvedl dramaturg programu Guillaume Basset.

Mario Vargas Llosa
Mezi nejzajímavější hosty bude bezesporu patřit nositel Nobelovy ceny za literaturu Mario Vargas Llosa. Tento peruánský spisovatel,
politik, novinář a esejista, který žije ve Španělsku, se proslavil už svým prvním románem Město a psi (1963), ve kterém popsal
dospívání chlapců na vojenské škole Leoncia Prada, kam i jeho ve čtrnácti letech otec poslal.

I další Llosova díla, jichž má na svém kontě více než třicet, sklidila obrovský úspěch. Například Román Zelený dům z roku 1966, či
Tetička Julie a zneuznaný génius (1977), Vypravěč z roku 1987. V roce 1994 mu bylo uděleno nejprestižnější ocenění španělsky psané
literatury – Cervantesova cena.

Mario Vargas Llosa byl do naší republiky zván už několikrát. Jenže vždycky pozvání odmítl. Tentokrát se však jeho návštěvu domluvit
podařilo a tento slavný spisovatel do Česka zavítá vůbec poprvé!

Herta Müllerová
Pozvání na festival přijala i významná představitelka německé literatury a rovněž nositelka Nobelovy ceny za literaturu – prozaička a
básnířka Herta Müllerová.

Díla této spisovatelky vyšla i v češtině, naši čtenáři můžou znát například její román Rozhoupaný dech, či Cestovní pas. A o čem Herta
Müllerová píše? Ve svých dílech především zkoumá historii německé menšiny vystavené útlaku režimu vedeného diktátorem
Ceaušeskem.

Další hosté
Z dalších hostů Svět knihy přivítá například francouzského autora detektivních bestsellerů Berrnarda Miniera, jehož kriminálky byly
přeloženy do více než dvaceti jazyků.

Ze Španělska také dorazí autor historických pamětí Javier Cercase, z Irska pak prozaik John Banville, nositel ceny Man Booker Prize,
jehož čtenáři můžou znát také pod pseudonymem Benjamin Black.
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Tím však seznam významných hostů zdaleka nekončí. Letošní ročník festivalu Svět knihy bude skutečně velmi zajímavý!
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