3. Dni Literatury nad Nysą
Napisano dnia: 2018-04-10 08:39:36

Już w najbliższy czwartek 12 kwietnia rozpoczną się 3. Dni Literatury nad Nysą. W niezwykłym
miejscu, odnowionej Synagodze przy Parku Miejskim, odbędzie się o godz. 19:00 dyskusja
inaugurująca nt. „Sharing Europe – Ile granic jest w stanie znieść Europa?“. Obok Olgi Tokarczuk
wezmą w niej udział Najem Wali und Uwe-Karsten Heye, których biograficzne doświadczenia
predestynują ich do zabierania głosu w kwestiach dotyczących kondycji projektu „Europa“.
Z jakimi wartościami identyfikuje się stary kontynent? Jakie dobrodziejstwa i zagrożenia przynosi
otwarta, liberalna Europa? Gdzie przebiegają podziały w Europie, jakie granice powstają na naszych
oczach? To ważne i niejednokrotnie trudne tematy, podejmowane również przez literaturę, która
zawsze była i pozostaje odbiciem lub komentatorem otaczającej rzeczywistości. Dyskusja jest
tłumaczona symultanicznie, wstęp wolny.
Następne trzy dni obfitują w spotkania autorskie, prezentacje książek i projekcje filmowe. W
programie są dwa polskojęzyczne wydarzenia w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu: rozmowa z
Olgą Tokarczuk po projekcji filmu „Pokot“ na kanwie jej powieści „Prowadź swój pług przez kości
umarłych“ (13 kwietnia, 10:00) oraz spotkanie z reporterką i pisarką Magdaleną Grzebałkowską,
autorką książki „1945. Wojna i pokój“ (13 kwietnia 17:00,). Bezpłatne wejściówki na to wydarzenie
są do odbioru w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zgorzelcu, która jest współorganizatorem
wydarzeń po polskiej stronie Nysy.
Zapraszamy także do Teatru Apollo w Görlitz na trzy wydarzenia z polsko-niemieckim tłumaczeniem
symultanicznym. „W nurcie pogranicza“ to dyskusja o europejskich krajobrazach kulturowych
wyznaczanych przez rzeki, takie jak Odra czy Niemen, w której udział biorą filmowiec Volker Koepp
oraz dziennikarz, pisarz i znawca Polski Uwe Rada (14 kwietnia, 18:00). W poranku literackim
„Nomadzi języka“ Olga Grjasnowa i Artur Becker podzielą się doświadczeniami swojego pisarstwa.
Ona pochodzi z Azerbejdżanu, on z Polski, żyją w Niemczech i piszą w języku niemieckim (15
kwietnia, 11:30). Dni Literatury zakończą się lokalnym akcentem, niemiecką premierą filmu o
Jakubie Böhme autorstwa Łukasza Chwałko ze Zgorzelca. Film będzie pokazywany w wersji
niemieckiej z polskimi napisami, po nim odbędzie się rozmowa z twórcą (15 kwietnia, 17:00).
Zapraszamy serdecznie na wszystkie wydarzenia Dni Literatury. Program, informacje o autorach,
moderatorach, miejscach wydarzeń i biletach na stronie www.literaturtage.eu w języku polskim i
niemieckim. Do zobaczenia!
Dni Literatury nad Nysą są organizowane przez Görlitzer Kulturservicegesellschaft mbH we
współpracy z Niemieckim Forum Europy Środowej i Wschodniej w Poczdamie, referenten ds. kultury
przy Muzeum Śląskim w Görlitz oraz Miejską Biblioteką Publiczną w Görlitz i Zgorzelcu. Projekt jest
finansowany ze środków Funduszu Małych Projektów INTERREG Polska -Saksonia 2014-2020.
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