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Knihovna na dobré vlně
Osmý ročník literárně – hudebního festivalu Knihovna na vlnách
22. 6. - 22. 7. 2021
Kompletní program: www.mlp.cz/navlnach
Dobrý vítr vrhá dobrou vlnu. Když ale někde něco bouchne, země se otřese, může mít i dobrá
vlna ničivou sílu. Covid byl a je takovým zemětřesením, které tu s menší, tu větší intenzitou
tlumí život kolem nás. Pro tuto chvíli však nastalo bezvětří. Čas, kdy se znovu rodí umění žít.
Napněme plachty a vydejme se společně s organizátory osmého ročníku literárně-hudebního
festivalu Knihovna na vlnách za dobrodružstvím.
„Když jsme se na konci února roku 2014 začali v knihovně připravovat program prvního ročníku,
netušili jsme, že zakládáme tradici pravidelných letních kulturních setkávání s autory a
propojení letních aktivit minibibliobusu Oskar, Domu čtení i projektu Praha město literatury na
lodi Avoid Floating Gallery kotvící na náplavce,“ říká k začátkům dramaturg festivalu Josef
Straka.
Letos Knihovna na vlnách zakotví hned na čtyřech místech: na Mariánském náměstí, Avoid
Café (kavárna), Avoid Floating Gallery (loď) a smíchovské náplavce. Bonusem letošního
ročníku je poetická pouť sledující literární tok a meandry Botiče z Hostivaře až k Vltavě.
„Postupně se festival rozrostl nejen počtem akcí, letos je jich 24 v devíti večerech, ale i o další
místa, jako je Mariánské náměstí, Avoid Café a DOK16. Filozofie festivalu je však stále stejná:
nabídnout program knihovny na navštěvovaných místech v Praze a představit literaturu, hudbu
a divadlo co nejširší veřejnosti,“ dodává k postupnému rozšiřování programu i míst konání
dramaturg Josef Straka.
První večer bude věnován environmentální poezii a odehraje se 22. 6. 2021 na Mariánském
náměstí. Přivítá básníky a redaktory: Luďka Čertíka, Jitku N. Srbovou, Matěje Senfta, Pavla
Zajíce, Libora Staňka a písničkáře Vojtěcha Urbánka. Najde poezie pro nás ostatní cestu
k mizející krajině, je možné krajinu zachránit poezií? Udržitelnost, jako téma letošního roku,
bude rezonovat i v sérii přednášek, které se odehrají v Avoid Café, kavárně na Rašínově
nábřeží, přímo pod Tančícím domem. Tematické okruhy jsou: minimální důstojná mzda;
fenomén pomalosti; jak pomoci přírodě tam, kde žijeme a pracujeme; co chceme udržet, co
opustit; udržitelné formy ekonomiky.
Tradičním místem konání festivalu je však Avoid Floating Gallery, umělecká galerie, loď na
rozbouřené i klidné Vltavě. Setkat se tu budou moci čtenáři s dlouholetým komentátorem České
televize o dění v USA, spisovatelem Martinem Řezníčkem, Miřenkou Čechovou a jejími
Baletkami, Lenkou Elbe, autorkou románu Uranova. Z Portugalska dorazí překladatelka české
poezie Anna Almeida, literaturu Nizozemí a Belgie představí její české překladatelky a chybět
nebude ani přednáška o belgických pivech s ochutnávkou.
„Program nabízí i divadlo v podání CO2kolektiv a jejich představení Odvaha k beznaději nebo
film Krajina v tísni, který byl premiérován na festivalu EKOfest. Je toho letos opravdu hodně a já
věřím, že si z připraveného programu lidé vyberou. Vstup je jako obvykle volný,“ zakončuje svoji
pozvánku na osmý ročník festivalu Knihovna na vlnách dramaturg Josef Straka.
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