Tisková zpráva

Knihy nejen lidem, ale i sochám!
(Praha - 7.11.2011) Kniha pro sochu je dalším střípkem v mozaice projektu Praha město
literatury, který má za cíl do pražských ulic vnést knihy a čtení v různých formách a
souvislostech. V pořadí čtvrtý happening projektu zahájil v pondělí 7. listopadu primátor
hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda, který předal jednomu z miminek sochaře Davida
Černého oblíbenou knihu svého dětství Hýta a Batul od amerického spisovatele Johna
Habbertona.
„Praha byla po staletí domovem nejen věhlasných literátů, ale i velkého množství zajímavých soch. Líbí
se mi proto myšlenka spojit tyto dvě věci s kandidaturou města o titul UNESCO kreativní město
literatury. Chci naše hlavní město podpořit, neboť v této iniciativě spatřuji jedinečnou příležitost
seznámit českou i světovou veřejnost s pražskou literární historií a současností, která je bohatá,
okouzlující a magická stejně jako sama Praha. Věřím, že „četba soch“ inspiruje ostatní, aby si vybrali z
velké nabídky knih a sami se začetli,“ říká primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
Organizátoři projektu vybírali jak z české klasiky, tak i z knih autorů současných, knihy čtivé, knihy
populárně-naučné. Prvním nehybným čtenářům - Miminkům Davida Černého na Kampě, četbu vybrali
představitelé institucí, které na projektu Praha město literatury participují - Bohuslav Svoboda, Tomáš
Řehák a nakladatelství Albatros. Miminka tak mají zaujmout Hýta a Batul, Hoši od Bobří řeky a kniha
Vánoce od Josefa Krčka s ilustracemi Renáty Fučíkové.
Se čtenáři-sochami se budou moci lidé potkat nejen v centru města, ale i na sídlištích Prahy 11 a
následně také Prahy 10. „Prostor mezi panelovými domy je domovem zajímavých plastik, leckdy
přehlížených nebo polozapomenutých. A to je škoda,“ říká k výběru soch Salome Geregayová
z agentury Loosers, která kampaň realizuje. Tak se Kosmonauti na Hájích začtou do povídkové knihy
Jana Balabána Možná že odcházíme, Budovatel metra na Chodově dostane Báječná léta pod psa,
plastika Země pak Cílkův a Kašíkův Nejistý plamen s podtitulem Průvodce ropným světem. Socha Sovy
bude rozjímat nad básní Kdo vám tak zcuchal tmavé vlasy? od Antonína Sovy a Sedící dívka si počte v
Dámském gambitu. Sochy s knihou se objeví také na Praze 10, kde se ve čtenáře promění plastiky
Matka s dětmi (Prahou kráčí lev), Sedící dívka (Zde by měly kvést růže) nebo Oddych (Žena
v množném čísle).
Praha město literatury už Pražanům a návštěvníkům metropole nabídla předčítání z knih v metru,
vybraná prostranství a parky ožily audioknihami z ptačích budek a obě botanické zahrady mají díky
Literárním stezkám knihy přímo na chodníku.
Více o projektu:
Projekt Praha město literatury má za cíl podpořit současné pražské literární dění a pomoci čtenářům objevit nové
souvislosti, zároveň je cestou k získání prestižního titulu Kreativní město literatury udělovaný UNESCO. Jednotlivé
aktivity a komunikační kampaň projektu navrhla a realizuje kreativní agentura Loosers, vizuální podobu celé akci
vtiskl grafik Libor Jelínek ze studia Dynamo Design.
Projekt má v současné době 21 významných partnerů z oblasti literárního světa (např. Albatros Media, Česká
centra, České centrum Mezinárodního PEN klubu, Festival spisovatelů Praha, Institut umění - Divadelní institut,
Klub pražských spisovatelů, Literární noviny, Ministerstvo kultury ČR, Národní knihovna ČR, OS Litera, Památník
národního písemnictví, Svaz českých knihkupců a nakladatelů, Společnost poezie, Svět knihy, Ústav pro českou
literaturu AV ČR atd.). Projekt je podporován hlavním městem Prahou.
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