«Meridian Czernowitz» – на державній та міжнародній арені
Цьогоріч фестиваль «Meridian Czernowitz» відбудеться 5-8 вересня у
Чернівцях.
Це міжнародний фестиваль, на який щороку запрошують
приблизно 30-40 авторів з інших країн: Німеччини, Австрії, Швейцарії,
Ізраїлю, Румунії, Польщі.
Щороку фестиваль передбачає наявність іноземних учасників, які
приїжджають і читають свої тексти різними мовами. Таким чином у Чернівцях
знову звучать ті мови, які звучали раніше.
«У минулому столітті Чернівці були мультикультурним містом, і
середньостатистичний чернівчанин знав приблизно п’ять мов. Власне тому
ми даємо можливість висловитися іноземним митцям під час фестивалю, –
зазначає Лілія Шутяк, прес-секретар корпорації «Meridian Czernowitz». –
Мета фестивалю – повернути Чернівці на культурну мапу Європи, і саме це
ми робимо».
Щороку команда «Meridian Czernowitz»
бере участь у різних
українських, і не тільки, літературних ярмарках і подіях. Так кілька років тому
фестиваль був не лише у Чернівцях, а і в Одесі, який називався «Meridian
Odessa». Потім був фестиваль «Meridian Lutsk» у Луцьку. Минулого року
відбувся перший міжнародний поетичний фестиваль «Meridian Poltava» у
Полтаві, який буде і цьогоріч на початку червня. Мета фестивалів у інших
містах - популяризувати наше місто і сучасну українську літературу.
Крім «меридіанів» в інших містах, команда «Meridian Czernowitz»
традиційно бере участь у Львівському форумі видавців, де представляє свої
нові книжки на стенді Меридіану. Наприкінці травня у Києві на Книжковому
арсеналі «Meridian Czernowitz» буде презентувати свої нові книжки та
організовувати літературні події.
Є так само міжнародні події, ярмарки, куди їздить «Meridian
Czernowitz». Минулого року у Відні на книжковому ярмарку був стенд
Меридіану.
«На цьому ярмарку, - зазначає Лілія Шутяк, - підходило багато людей
до нашого стенду, де писало «Czernowitz». Вони підходили і запитували про
Чернівці. Дехто вже був у нашому місті чи чув десь про Чернівці. Особливо
це, звичайно, резонувало і з ім’ям Пауля Целана».
Вкінці березня «Meridian Czernowitz» матиме також стенд на
Лейпцизькому книжковому ярмарку. Це друга найбільша літературна подія у
Німеччині, після Франктфурського книжкового ярмарку, в якому, до речі,

чернівецька корпорація теж брала участь. Виступати як на українській
літературній мапі, так і на німецькомовній – концепція фестивалю.
Щороку до «Меридіану» видають приблизно від 5 до 7 книжок. Цієї
осені читачів теж чекають літературні новинки. Серед нових книжок, які
будуть презентуватися на фестивалі: поетична збірка Катерини Калитко,
збірка прози Артема Чеха, книжка подорожніх історій Андрія Любки, а також
дебютний україномовний роман Володимира Дорофєєнка, який у 2014 році
переїхав з Донбасу до Києва.
Кожного року «Meridian Czernowitz» намагається охопити велику
частину міста для фестивалю, щоб представити поезію в різних локаціях
Чернівців, залучити більшу частину чернівчан та гостей міста.

