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Фестиваль української літератури в Інсбруку: перші результати

17-19 жовтня 2013 року в м. в Інсбрук (Австрія) пройшов перший Фестиваль української
літератури, який відбувся за підтримки програми «Динамічна культура» фонду Ріната
Ахметова «Розвиток України». Фестиваль проведено в рамках реалізації громадського
Проекту «Більше країн – більше книжок»
, спрямованого на підтримку та популяризацію сучасної української літератури за
кордоном. З українського боку учасниками заходів були письменники Андрій КУРКОВ,
Марія МАТІОС, Любко ДЕРЕШ та Таня МАЛЯРЧУК. Співорганізаторами Фестивалю
виступили Громадська організація «Книжковий простір» за підтримки
Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України»
та австрійське
видавництво «Хаймон Ферлаг»
(Haymon Verlag) за підтримки «Будинку Літератури на річці Ін» (Literaturhaus am Inn) та
Інституту славістики Університету Інсбрука (Universität Innsbruck/Institut für Slawistik).
Інформаційну підтримку Фестивалю надало Посольство України в Австрії.
Інформаційним партнером Фестивалю виступила австрійська національна
телерадіокомпанія ORF, журналісти якої робили щоденні анонси та інформаційні
випуски для місцевих радіостанцій. Репортаж про Фестиваль транслювався
загальнонаціональним телеканалом ORF і огляди подій тричі подавалися в новинних
випусках.
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Першим заходом Фестивалю стала дискусія «Ще не вмерла Україна» , на якій
письменники говорили не лише про літературу, а й про Україну, її майбутнє. Ведучою
дискусії була відома австрійська журналістка і письменниця Сюзанна Шоль – жива
легенда головного телеканалу Австрії ORF. Дискусія проходила в переповненій книгарні
видавництва «Хаймон Ферлаг».

Зацікавлення австрійської публіки викликали акція «Довга ніч української літератури» в
«Будинку літератури на річці Ін», на якій відомі австрійськи критики розповідали про
творчість українських письменників, а потім відбувалися читання розлогих уривків творів
присутніх авторів. Дискусія «В фокусі – літературне життя в Україні» між Марією Матіос
та Любко Дерешем викликала жвавий інтерес аудиторії та велику кількість запитань,
оскільки торкалася і творчих питань, і поглядів різних поколінь українських письменників
на життя, і політичних аспектів в сучасній Україні.

Письменники – учасники Фестивалю мали насичену програму не лише в Інсбруку.
Протягом двох тижнів (11-24 жовтня) вони провели низку зустрічей з читачами в різних
містах Німеччини та Австрії, зокрема у Франкфурті, Мюнхені, Берліні, Відні, Граці. Слід
зазначити, що дві зустрічі з майже двадцяти були організовані спеціально для чисельної
української громади, яка живе в Австрії та Німеччині.

Оскільки заходи фестивалю викликали інтерес як з боку читачів так і з боку медіа,
директор видавництва «Хаймон» оголосив про намір проводити український фестиваль
регулярно в форматі бієнале (щодва роки), розширити географію публічних заходів на
інші австрійські міста і збільшити кількість перекладів сучасних українських авторів
німецькою мовою.

Наступною німецькомовною новинкою повинен стати роман Юрія Винничука «Танго
смерті». Серед гостей Фестивалю був італійський видавець Роберто Келлєр, який
зацікавився українською сучасною літературю і є надія, що ця зацікавленість
реалізується в книжкові видання. Фестиваль проведено в рамках реалізації
громадського Проекту «Більше країн – більше книжок» , спрямованого на підтримку та
популяризацію сучасної української літератури за кордоном, пошук нових контактів,
інноваційних ідей, налагодження особистих контактів між творцями книги –
письменниками, перекладачами, видавцями, художниками.
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