TISKOVÁ ZPRÁVA (Praha, 19. ledna 2012)

Večery evropské literatury
Tomáš Zmeškal: Milostný dopis klínovým písmem
Pozvání na zahajovací večer přijali Dana Kalinová a Vladimír Karfík.
Institut umění, Památník národního písemnictví a Zastoupení Evropské komise v ČR
ve spolupráci s Českou kanceláří programu Culture zahajují v úterý 31. ledna 2012
od 19 hodin cyklus Večerů evropské literatury v literárním salonku Památníku národního
písemnictví v ulici Pelléova 20 v Praze 6-Bubenči.

Prostřednictvím debatních večerů věnovaných laureátům Ceny
Evropské unie za literaturu bude představena v průběhu dvou let
(2012/2013) současná evropská literatura v širších souvislostech.
Zahajovací večer bude patřit románovému debutu Tomáše Zmeškala Milostný dopis klínovým
písmem. O autorově díle a české literatuře v zahraniční budou spolu s T. Zmeškalem diskutovat
literární kritik Vladimír Karfík a ředitelka Mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy Dana
Kalinová. Za svůj debut získal Tomáš Zmeškal Cenu Evropské unie za literaturu a Cenu Josefa
Škvoreckého. Večerem bude provázet moderátor David Vaughan.
Více informací o autorovi na www.tomaszmeskal.cz.
„Tvořivý autor je jedním z nejvýznamnějších zdrojů bohatství jaké lidstvo má. Spisovatelé nám
zprostředkují budoucnost tím, že vytvářejí alternativní způsoby života, nebo kritikou či představami
o nové skutečnosti. Cena Evropské unie za literaturu je oslavou a uznáním práce vynikajících talentů,
kteří jsou hybnou silou pro klasiku zítřka,“ uvedl předseda Rady evropských spisovatelů Pirjo
Hiidenmaa během slavnostního předávání cen v roce 2009. Ceny Evropské unie za literaturu
udělované od roku 2009 dílům z oblasti krásné literatury jsou důkazem toho, že Evropská unie si
uvědomuje význam literární tvorby pro kulturu jednotlivých zemí. Ceny jsou udělovány spisovatelům
a spisovatelkám z 35 evropských zemí. Jejich hlavním cílem je zviditelnit autory na mezinárodním
knižním trhu, propagovat kulturu jednotlivých států a podporovat mezikulturní dialog.
Udílení cen je organizováno Evropskou komisí, Radou evropských spisovatelů, Federací
evropských vydavatelů a Evropskou federací knihkupců. V České republice je partnerem
udílení cen Institut umění. Cena je spolufinancována programem EU Culture.

Pořadatelé Večerů evropské literatury
Institut umění (IU) vznikl jako samostatné oddělení Divadelního ústavu v roce 2005 s cílem
přispívat k rozvoji a zvyšování společenské prestiže umění. IU podporuje výměnu informací
a zkušeností mezi uměleckými obory, poskytuje informační a poradenské služby, věnuje se
vzdělávací činnosti, prezentuje a propaguje české umění v zahraničí.
Památník národního písemnictví je zřízen za účelem provádět vědecký výzkum v oboru
své působnosti, získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat
a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy, konkrétně sbírku dokladů k vývoji literatury
a knižní kultury v českých zemích včetně dokladů vážících se k životu, dílu a odkazu významných
osobností české literatury a knižní kultury od 18. století do současnosti a sbírku uměleckých děl
výtvarného umění.
Zastoupení Evropské komise v ČR – zastoupení Evropské komise v členských státech EU jsou
součástí tiskového a komunikačního servisu EK, který spadá pod Generální ředitelství pro
komunikaci v Bruselu. Tyto úřady reprezentují EK ve všech členských státech EU. Plní tři základní
úlohy: spolupráci s médii, politickou spolupráci, zpravodajství a informování veřejnosti.
Česká kancelář programu Culture zastupuje a poskytuje poradenství v rámci programu Evropské
unie Culture, který finančně podporuje mezinárodní kulturní projekty a literární překlady.
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