Po Francji, która była honorowym gościem Warszawskich Targów Książki w zeszłym
roku, teraz czas na literaturę frankofońską! Zapraszamy od 19 do 22 maja, na PGE
Narodowy.
Wraz z wydawcami francuskimi i polskimi, partnerami z krajow frankofonskich, przy
wsparciu naszych partnerow strategicznych Carrefour Polska i Orange Polska,
proponujemy bogaty program wokol ksiazki francuskiej.

Jedenastu znanych i cenionych autorów piszących po francusku przyjedzie do nas z
różnych stron świata :
z Algierii : Boualem Sansal (Grand Prix Akademii francuskiej dla najlepszej powieści w
2015 r.)
z Francji : Pierre Assouline (Akademia Goncourtów), Barbara Constantine,
Georges Mink, Dominique Wolton
z Haiti : Lyonel Trouillot
z Kanady : Elisabeth Carrier
z Maroka : Tahar Ben Jelloun (Akademia Goncourtów)
z Turcji : Nedim Gürsel
z Wallonii-Bruksela: Paul Colize, Hermann (Grand Prix na Międzynarodowym
Festiwalu Komiksu w Angoulême w 2016 r.)

Serdecznie zapraszamy na spotkania z pisarzami. Mozna będzie posłuchac jak mówią
o swoich książkach oraz poprosić o podpis i dedykacje.
Na stoisku Frankofonii będą także polscy goście:
- Abp Henryk Hoser SAC ordynariusz warszawsko-praski, przełożony
pallotynów we Francji w latach 1996-2003, ks. Aleksander Pietrzyk SAC –
obecny przełożony pallotynów we Francji oraz Piotr Kłoczowski –
wicedyrektor Muzeum Literatury w Warszawie – spotkanie o paryskim
Centre du Dialogue
- Rzeźbiarz Bronisław Krzysztof – spotkanie wokół Sisleya
- Olga Stanisławska ̶ rozmowa z Lyonelem Trouillotem
- Wojciech Tochman - rozmowa z Taharem Ben Jellounem
- Remigiusz Grzela - rozmowa z Boualemem Sansalem
- Konstanty Gebert - prezentacja numeru specjalnego czasopisma
L’Histoire pt. Polscy żydzi
- Elżbieta Pałasz - czytanie fragmentów książek dla dzieci z serii O Wilku…
- Ludwika Włodek i Magdalena Kamińska-Maurugeon - rozmowa o dziele
Emmanuela Carrère’a
- Anna Wasilewska i Józef Kwaterko - prezentacja numeru specjalnego
Literatura na świecie o literaturze z Québecu
Książki będą do nabycia na stoiskach Międzynarodowego Biura Wydawców
Francuskich (BIEF) (105/D13) i Przedstawicielstwa Wallonii-Brukseli (109/D14). Prasa
francuska będzie dostępna na stoisku Unipresse-Bayard (111/D14). Zapraszamy
również do zapoznania się z ofertami Instytutu Francuskiego w Polsce (105/D13) i
Rumuńskiego Instytutu Kultury w Warszawie (107/D124), do obejrzenia instalacji
artystycznej pt. (Im)permanences) (105/D13), oraz do skorzystania z oferty naszego
partnera strategicznego Carrefour Polska (113/D14).
Już teraz można zapoznać się:
- z programem spotkań
- z biografiami pisarzy
na stronie :

http://institutfrancais.pl/culture/pl/2016/04/27/
frankofonia-na-wtk2016/
Spotkajmy się na stadionie PGE Narodowym od czwartku 19 do niedzieli 22 maja!

