Zadie Smith gościem Literackiego Sopotu
18 sierpnia polscy czytelnicy będą mieli okazję do spotkania z jedną z
najważniejszych współczesnych pisarek - Zadie Smith. Spotkanie będzie
zapowiedzią przyszłorocznej edycji festiwalu, poświęconej literaturze brytyjskiej.
„Jeszcze nie rozpoczęła się francuska odsłona Literackiego Sopotu, a już zapraszamy na
brytyjską w 2019” – tłumaczy Joanna Cichocka-Gula, wiceprezydent Sopotu,
pomysłodawczyni Festiwalu. „Cykl zapraszania gości i programowania kolejnych edycji
zaczynamy już bowiem w roku poprzedzającym. A Zadie Smith jest wybitną ambasadorką
kultury i literatury brytyjskiej”. 9 czerwca we Wrocławiu premierowe fragmenty esejów
podczas Europejskiej Noc Literatury 2018 przeczyta Justyna Sobolewska, a 18 sierpnia w
Sopocie odbędzie się wieczór autorski, który poprowadzi Michał Nogaś. W sierpniu także
nakładem wydawnictwa Znak ukaże się zbiór esejów "Widzi mi się".
Zadie Smith urodziła się w północno-zachodnim Londynie w 1975 roku. Jest autorką
powieści „Białe zęby”, „Łowca autografów”, „O pięknie”, „Londyn NW”, „The Embassy of
Cambodia” i zbioru esejów „Jak zmieniałam zdanie”. Jest też redaktorką „The Book of
Other People”. W 2002 roku Smith została wybrana na członka Królewskiego
Towarzystwa Literackiego. Dwukrotnie – w 2003 i 2013 roku – literacki magazyn „Granta”
wymienił ją w gronie 20 najlepszych młodych powieściopisarzy brytyjskich.
Powieść „Białe zęby” zdobyła wiele nagród literackich, w tym James Tait Black Memorial
Prize, Whitbread First Novel Award i The Guardian First Book Award. „O pięknie” została
nominowana do nagrody Man Booker i zdobyła the Orange Prize for Fiction 2006, a
książka „Londyn NW” trafiła na krótka listę Baileys Prize for Fiction 2013.
Zadie Smith regularnie publikuje w „New Yorker” i „New York Review of Books”, jest także
profesorem zwyczajnym twórczego pisania na nowojorskim uniwersytecie . Mieszka w
Londynie i Nowym Jorku z mężem i dwójką dzieci.
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O Festiwalu Literacki Sopot
Siódma edycja Festiwalu „Literacki Sopot”, organizowanego przez Miejską Bibliotekę
Publiczną oraz Miasto Sopot, odbędzie się w dniach 16-19 sierpnia 2018. Każdego roku
organizatorzy wybierają jeden kraj, którego literatura jest wiodącym motywem festiwalu.
W tym roku jego uczestnicy będą mieli okazję zgłębić literaturę i kulturę Francji.
Każda odsłona festiwalu Literacki Sopot to nie tylko spotkania z literaturą narodową, ale
także możliwość udziału w targach książki, warsztatach, projekcjach filmowych,
wydarzeniach teatralnych. Wśród przygotowanych dla uczestników aktywności znajdzie
się również wypoczynek na festiwalowej plaży, możliwość skorzystania z plenerowej
czytelni oraz cykl spotkań z nominowanymi i nagrodzonymi nagrodami: Nike, im.
Ryszarda Kapuścińskiego czy Nagrodą Historyczną tygodnika „Polityka”.
W programie nie zabraknie również propozycji skierowanych do młodszych czytelników,
na których czekają m.in warsztaty literacko-teatralne realizowane w ramach pasm
Literacki dla Dzieci i Literacki dla Młodzieży.
Festiwal ma charakter non-profit, a udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.
Literacki Sopot był zwycięzcą plebiscytu na Kulturalny Sztorm Roku 2012
organizowanego przez Gazetę Wyborczą Trójmiasto, a w 2016 roku wygrał plebiscyt
"Radiowego Domu Kultury" Programu Trzeciego Polskiego Radia.

