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Mezinárodní literární Cena Franze Kafky 2018
Společnost Franze Kafky si dovoluje oznámit, že laureátem mezinárodní
literární Ceny Franze Kafky pro rok 2018 se stal Ivan Wernisch.
V pondělí 21. května 2018 zvolila mezinárodní odborná porota na svém
zasedání v sídle Společnosti Franze Kafky osmnáctého nositele literární
Ceny Franze Kafky. Stal se jím český básník Ivan Wernisch, který cenu
s radostí přijal.
Ivan Wernisch (1942) je český básník, spisovatel, novinář a překladatel.
Narodil se v Praze, studoval vyšší průmyslovou keramickou školu v Karlových
Varech. Již během studia začal publikovat své básně v časopisech Host do domu
a Tvář. Během období tzv. normalizace po roce 1968 se stal zakázaným autorem
a vystřídal mnoho zaměstnání. Jeho díla vycházela až do roku 1989 pouze v
samizdatu nebo v zahraničí. V roce 2012 mu byla udělena Státní cena za
literaturu.
Wernischova poezie je typická svojí snovostí – do veršů promítá zlomky
skutečnosti, které působí jako snový záznam. Často používá neologismů,
postupně vyúsťuje v existencialismus.
Wernisch je jedním z hlavních představitelů literární generace 60. let, např. jeho
prvotina Kam letí nebe (1961), Zimohrádek (1965), Dutý břeh (1967). Mezi
jeho novější sbírky patří např. Doupě latinářů (1992), Pekařova noční nůše
(1994), Lásku já nestojím (2001), Hlava na stole (2005), Nikam (2010), Na
břehu (2014). Od poloviny minulé dekády také vydal několik knih se
spoluautory (Michal Šanda, Milan Ohnisko, Petr Hruška).
Kromě básnických sbírek publikoval také několik výborů z díla, např. Včerejší
den (1989), Příběh dešťové kapky I. - III. (2010), a uspořádal několik antologií,
např. Píseň o nosu (2005), Quodlibet aneb Jak se komu co líbí (2008), Kdo to
čte, je prase (2008).

Undergroundová hudební skupina The Plastic People of the Universe hrála
Wernischovy texty zhudebněné Milanem Hlavsou, jeho verše do hudební
podoby převedl Mikoláš Chadima.
Kromě vlastní básnické tvorby také překládá z němčiny, francouzštiny, italštiny,
vlámštiny, ruštiny a latiny. Jeho knihy vyšly v překladech v Německu, Itálii,
Francii, Polsku, Bosně a Hercegovině, na Ukrajině a v USA.
Mezinárodní literární Cenu Franze Kafky uděluje Společnost Franze Kafky
od roku 2001. Jejími dosavadními nositeli jsou spisovatelé Philip Roth, Ivan
Klíma, Péter Nádas, Elfriede Jelinek, Harold Pinter, Haruki Murakami, Yves
Bonnefoy, Arnošt Lustig, Peter Handke, Václav Havel, John Banville, Daniela
Hodrová, Amos Oz, Yan Lianke, Eduardo Mendoza, Claudio Magris a Margaret
Atwood.
V porotě 18. ročníku pracovali André Derval, Marianne Gruber, prof.
Oldřich Král, Petr Matoušek, Lorenzo Silva, Jiří Stránský, prof. Jiří
Stromšík a prof. Hans Dieter Zimmermann. Na svém zasedání jury volila
laureáta mezi mimořádnými osobnostmi současné světové literatury.
„Mám velkou radost. Je to skvělá řada, do které se postavím,“ sdělil
Společnosti čerstvý laureát Ceny Franze Kafky Ivan Wernisch. Zdůraznil,
že v tomto případě se jedná o „neposkvrněnou cenu“. Tradiční ceremoniál
jejího předání se uskuteční na konci října v Brožíkově síni Staroměstské radnice.
Zde převezme hlavní symbol ocenění – bronzovou sošku Franze Kafky od
sochaře Jaroslava Róny. Finanční prémie je 10.000 USD.
Hlavním partnerem Společnosti Franze Kafky při pořádání Ceny Franze
Kafky je Hlavní město Praha. Cena se koná pravidelně pod záštitou předsedy
Senátu Parlamentu České republiky a primátora Hlavního města Prahy.
Posláním Ceny Franze Kafky je ocenění umělecky výjimečné literární
tvorby současného autora, jehož dílo oslovuje čtenáře bez ohledu na jejich
původ, národnost a kulturu, tak jako dílo Franze Kafky. Cena se uděluje za
celé dosavadní dílo autora.
(TCH)
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