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Editorial
_____________

This fall, the international literature festival odesa (ILO) is already 
in its 7th edition. And 30 years ago, Ukraine officially gained its 
independence.

In recognition of this important date, Ukrainian authors will read 
prose, poems, and reportages depicting life in Ukraine over the last 
30 years, acknowledging both the past and expectations for the future.

This year, you can listen to a total of 34 authors from nine countries, 
including internationally renowned guests such as Ludmila Ulitskaya 
from Russia, Lukas Bärfuss from Switzerland, Judith Hermann from 
Germany, Angélica Freitas from Brazil, Sofi Oksanen from Finland, 
and Yvonne Adhiambo Owuor from Kenya.

- For the first time, there will be a cooperation with the Odesa 
Academic Ukrainian Music and Drama Theater V. Vasylko. 

- Lukas Bärfuss will hold a workshop for actors and directors 
based on his play »The Sexual Neuroses of Our Parents«. The 
play will be presented in fragments and performed during 
the festival. 

- Traditionally, we pay much attention to young readers: 
Seven authors will appear in the children’s and young adult 
literature program and captivate young audiences with 
diverse themes.

- Belarusian Sasha Filipenko will present his new novel as 
well as discuss the current situation in Belarus.

- Serhiy Zhadan and his band »Zhadan and the Dogs« will 
perform new work.

Join us in looking forward to diverse, interesting literature and the 
people behind it at the VII international literature festival odesa!

Hans Ruprecht

Ulrich Schreiber

Цієї осені Міжнародний літературний фестиваль одеса (ILO) 
проходитиме вже всьоме. Офіційно Україна стала незалежною 
30 років тому.

З нагоди цієї важливої дати українські автори читатимуть про-
зові та віршовані тексти, репортажі, які зображують життя в 
Україні за останні 30 років, а також минуле і очікування щодо 
майбутнього.

Цього року ви можете почути 34 авторів з 9 країн, включаючи  
відомих у всьому світі гостей, таких як Людміла Уліцкая з Росії, 
Лукас Берфус зі Швейцарії, Юдіт Германн з Німеччини, Анґеліка 
Фрейтас з Бразилії, Софі Оксанен з Фінляндії та Івонн Адг’амбо 
Овур з Кенії.

- Вперше відбуватиметься співпраця з Одеським  
академічним українським музично-драматичним  
театром імені В. Василька. Лукас Берфус проведе семі-
нар для акторів та режисерів за мотивами своєї п’єси 
»Сексуальні неврози наших батьків«. Твір фрагментами 
презентуватиметься в рамках фестивалю.

- Фестиваль традиційно приділяє велику увагу моло-
дим читачам: 7 авторок та авторів будуть представлені 
у програмі Література для дітей та юнацтва, які вразять 
широким спектром тем.

- Білорус Саша Філіпенко презентуватиме свій новий 
роман, а також розповість про актуальну ситуацію в 
Білорусі.

- Сергій Жадан виконає нові тексти зі своїм гуртом  
»Жадан і собаки«.

Радійте разом з нами різноманітній, цікавій літературі та людям, 
що її сторють на Міжнародному літературному фестивалі в Одесі!

Ганс Рупрехт

Ульріх Шрайбер

Від організаторів
______________________
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9.00 – 10.00 
Місце: буде оголошено на сайті фестивалю
Мови: німецька, українська

СЕБАСТЬЯН МЕШЕНМОЗЕР НІМЕЧЧИНА онлайн
»Курча Чік«

У книжці з малюнками для дітей від 4 років автор та ілю-
стратор розповідає про маленьку курку на ім’я Чік. Щой-
но вилупившись із своїми п’ятьма братами та сестрами, 
вона мріє перетворитися на гордого, чудового півня, 
який прожене своїм півнячим голосом злого лиса. Але 
коли Чік підростає, у нього не росте ні півнячий гребінь, 
ні чудове хвостове пір’я, і він розуміє, що він курка. Але 
Чік доводить: для сили та мужності не потрібен півнячий 
гребінь!

Модераторка: СВІТЛАНА БОНДАР

Актор: ДАВИД ДУДУДЧАВА

9.00 – 10.00 
Location: TBA
Languages: German, Ukrainian

SEBASTIAN MESCHENMOSER GERMANY online
»Chick« 

In his picture book for children ages four and up, the 
author and illustrator tells the story of a little chicken 
named Chick. Newly hatched alongside its five siblings, it 
dreams of growing up to be a proud, magnificent rooster 
who will drive away even the evil fox with his crowing. But 
as Chick grows bigger without developing either a rooster 
comb or magnificent tail feathers, it realizes that it is a 
chicken. But Chick goes on to prove that you don’t need a 
rooster comb to have strength and courage.

Host: SVITLANA BONDAR

Actor: DAVID DUDUDCHAVA

9.00 – 10.00 
Місце буде оголошено на сайті фестивалю
Мови: німецька, українська

МАВІЛЬ НІМЕЧЧИНА online
»Країна дитинства« 

Графічні новели Мавіля, нагороджені Премією Макса і Мо-
ріца, розповідають про історію НДР, коли пошуки індивіду-
альності водночас означали для людей зі Східної Німеч-
чини звільнення від диктату держави. »У Мавіля говорять, 
сваряться, кричать і сперечаються між собою не картонні 
фігури, а справжні учні з різним рівнем освіти і за соціаль-
ним походженням. Мавіль — їхній вірний біограф. Кращого 
їм не знайти« (Rolling Stone).

Модераторка: СВІТЛАНА БОНДАР

Актор: ОЛЕКСАНДР КОВАЛЬ

9.00 – 10.00
Location: TBA
Languages: German, Ukrainian

MAWILGERMANY online
»Kinderland«

This graphic novel, which was awarded the Max & Moritz 
Prize, is a coming-of-age story set in the GDR in which 
self-discovery simultaneously reflects the East Germans’ 
emancipation from a communist government. »With 
Mawil, it’s not cardboard figures who talk, bicker, shout, 
and scold, but actually pupils with different education and 
social backgrounds. Mawil is their faithful biographer. You 
won’t find a better one any time soon« (»Rolling Stone«).

Host: SVITLANA BONDAR

Actor: OLEKSANDER KOVAL
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11.00 – 14.00
Місце: Одеський академічний
музично-драматичний театр імені В. Василька
Мови: німецька, українська

ЛУКАС БЕРФУС ШВЕЙЦАРІЯ

Майстер-клас для акторів/-ок та режисерів/-ок
»Час і простір«

П’єси письменника, режисера та драматурга ставлять по 
всьому світу. Вони здобули численні нагороди, зокрема 
Мюльгаймську премію, Премію Ґеорґа Бюхнера, Швей-
царську книжкову премію. У своїх трагікомічних текстах 
Лукас Берфус переважно описує соціальні недоліки та 
глибину людської природи. У 2020 році він обійняв по-
саду художнього директора у Вельттеатрі в Айнзідельні.

Модераторка: СВІТЛАНА БОНДАР

22
09
cр

11.00 – 14.00
Location: Odesa Academic Ukrainian
Music and Drama Theater V. Vasylko
Languages: German, Ukrainian

LUKAS BÄRFUSS SWITZERLAND

Workshop for Actors and Directors
»Time and Place«

This writer, theater director, dramaturge, and stage writer, 
whose works have been performed worldwide, is among 
the most important German-speaking playwrights. In his 
tragicomic texts, he above all portrays societal deficits 
and the depths of human nature. He has been awarded 
numerous prizes, including the Mülheim Dramatist Prize, 
the Swiss Book Prize, and the Georg Büchner Prize, and in 
2020 took over the artistic direction of the World Theater 
in Einsiedeln.

Host: SVITLANA BONDAR

22
09
wed

22
09
cр

22
09
wed

11.30 – 13.00
Місце: буде оголошено на сайті фестивалю
Мови: німецька, українська 

ФЕРДІНАНД ЛУТЦ НІМЕЧЧИНА онлайн
Комікси

Художник коміксів, сценарист, видавець та аніматор, 
нагороджений, серед іншого, Німецькою премією муль-
типлікації 2007 року, представляє свої комікси, які вихо-
дять німецькою, англійською та французькою мовами. 
Для читання своїх книг Фердінанд Лутц здебільшого по-
дорожує з музикантом та спеціалістом шумових ефектів. 
Його короткометражний фільм »Стійте у черзі« (»Stay in 
Queue«) має понад 35 мільйонів переглядів онлайн, і він 
демонструвався на кількох міжнародних кінофестива-
лях, а також на BBC.

Модераторка: СВІТЛАНА БОНДАР

Акторка: МАРІЯ ДЕМЕНКО

11.30 – 13.00
Location: TBA
Languages: German, Ukrainian

FERDINAND LUTZ GERMANY online 
Comics

The comic book artist, screenwriter, publisher, animation 
designer, and winner of the 2007 German Cartoon Prize 
presents his comics, which appear in German, English, 
and French. He normally travels with a musician and sound 
artist when reading from his books. His short film »Stay in 
Queue« has received more than 35 million hits online and 
has been presented at several international film festivals 
as well as by the BBC.

Host: SVITLANA BONDAR

Actress: MARIA DEMENKO
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23
09
чт

23
09
thu

9.00 – 10.00
Місце: буде оголошено на сайті фестивалю
Мови: німецька, українська

МІКАЕЛЬ РОСС НІМЕЧЧИНА онлайн
»Золотий хлопчик«

Свій графічний роман, опублікований у 2020 році, худож-
ник, нагороджений Премією Макса і Моріца, присвятив 
юності музичного генія Людвіга ван Бетховена, який 
вийшов за межі свого родинного кола і дійшов до імпе-
раторського Відня, щоб стати учнем знаменитого ком-
позитора Йозефа Гайдна. У тексті та зображеннях автор 
насамперед ставить питання про те, чи можна народи-
тись генієм і як стати одним з найвизначніших компози-
торів усіх часів. 

Модераторка: СВІТЛАНА БОНДАР

Акторка: КАТЕРИНА СУДАРЄВА

9.00 – 10.00
Location: TBA
Languages: German, Ukrainian

MIKAËL ROSS GERMANY online
»Golden Boy«

In his graphic novel published in 2020, the Max & Moritz 
Prize-winning artist focuses on the youthful years of 
musical genius Ludwig van Beethoven, who ventured from 
the confines of his family circumstances to imperial Vienna 
to become a pupil of the respected Joseph Haydn. In text 
and images, he poses the questions of whether one is 
born a genius and how one becomes one of the greatest 
composers of all time.

Host: SVITLANA BONDAR

Actress: KATERYNA SUDAREVA

22
09
cр

18.00 – 20.00
Місце: Одеський академічний
музично-драматичний театр імені В. Василька
Мова: українська

ІГОР БАУЕРСІМА ШВЕЙЦАРІЯ

»norway.today«

Прем’єра цього твору для двох акторів з відкритим фі-
налом відбулася у 2000 році в Дюссельдорфському теа-
трі під керівництвом автора, і з того часу його було по-
ставлено у більш ніж 100 театрах по всьому світу. У п’єсі 
20-річна Джулі шукає в інтернеті людей, які поділяють 
її світогляд. У підсумку вона знаходить Августа, з яким 
хоче зіскочити зі скелі смерті на Лісефьорді в Норвегії.

Модераторка: СВІТЛАНА БОНДАР

18.00 – 20.00
Location: Odesa Academic Ukrainian
Music and Drama Theater V. Vasylko
Language: Ukrainian

IGOR BAUERSIMA SWITZERLAND 
»norway.today«

This two-person drama with an open ending premiered in 
2000 at the Düsseldorf Schauspielhaus under the direction 
of the author and has since been staged at over 100 
theaters worldwide. In it, the jaded 20-year-old Julie goes 
on an internet search for people who share her worldview. 
She ends up finding August, with whom she wants to jump 
to her death from a rock on the Lysefjord in Norway.

Host: SVITLANA BONDAR

22
09
wed
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11.00 – 12.30 
Місце: Одеський національний
університет імені І. І. Мечникова
Мови: українська, російська

ЄВГЕНІЯ БЄЛОРУСЕЦЬ УКРАЇНА онлайн
 »Цикл лекцій про сучасне життя тварин«

Ця книга — збірник текстів та фотографій про стосунки 
між людьми та тваринами у сучасному світі. Вона пока-
зує, що відбувається в Україні у питаннях захисту тварин 
за останні роки. Достойно оцінюючи численні ініціативи 
та акції, авторка проливає світло на зміни в українському 
суспільстві щодо ставлення до тварин. Крім того, у книзі 
показані соціальні тенденції та національне самоусві-
домлення. 

Модераторка: ІРАЇДА ТОМБУЛАТОВА

11.00 – 12.30 
Location: Mechnikov National University
Languages: Ukrainian, Russian

YEVGENIA BELORUSETS UKRAINE online
»A Series of Lectures on Modern Animal Life« 

The book is a collection of texts and photographs about the 
relationship between humans and animals in today’s world. 
It shows the developments in the area of animal welfare 
in Ukraine in recent years. Through the appreciation of 
many initiatives and campaigns, the transformation of 
Ukrainian society’s attitude towards animals is revealed. 
Social tendencies and the national sense of identity also 
become visible.

Host: IRAIDA TOMBULATOVA

23
09
чт

23
09
thu

9.00 – 10.00
Місце: буде оголошено на сайті фестивалю
Мова: українська

ВАЛЕРІЙ ПУЗІК УКРАЇНА

»Делфі та чарівники«  

Вони плюють вогнем і хочуть знищити все, що стане на 
їхньому шляху. Героєм дня стає восьмирічний Орест, 
який був обраний чарівником. Тепер він мусить пройти 
низку випробувань та врятувати місто від знищення та 
забуття. Дитяча книжка поєднує реальність зі світом ма-
гії та переносить у загадкові місцини портового міста на 
Чорному морі.

Модераторка: СВІТЛАНА БОНДАР

Актор: ОЛЕКСАНДР КОВАЛЬ

9.00 – 10.00
Location: TBA
Language: Ukrainian

VALERIY PUZIK UKRAINE

»Delfi and the Wizards«

In modern Odesa, the tanker Delfi is attacked by three 
dragons who spit fire and want to destroy everything 
that stands in their way. The hero of the day turns out to 
be eight-year-old Orest, who has been selected to be a 
magician and must now pass a series of tests and save 
the city from destruction and oblivion. The children’s book 
combines reality with the world of magic and leads the 
reader through the mysterious corners of the harbor town 
on the Black Sea.

Host: SVITLANA BONDAR

Actor: OLEKSANDER KOVAL

23
09
чт

23
09
thu
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12.00 – 13.00
Місце: Будинок вчених
Мови: англійська, українська

ІВОНН АДГ’ЯМБО ОВУР КЕНІЯ онлайн
»Море бабки«
Переклад Євгенії Кононенко

Другий роман авторки, удостоєний Премії Кейна за аф-
риканське письменство, розповідає про дівчину на ім’я 
Аяана, яка живе з матір’ю на острові біля узбережжя Ке-
нії. На порозі дорослого життя Аяана переживає глибокі 
зміни на острові та вирушає у небезпечну далеку подо-
рож у пошуках свого щастя, де нарешті знаходить себе. 
Захоплююча історія про долю, кохання та втрату.

Модераторка: ЄВГЕНІЯ КОНОНЕНКО

12.00 – 13.00
Location: House of Scientists
Languages: English, Ukrainian

YVONNE ADHIAMBO OWUOR KENYA online
»The Dragonfly Sea«
Translated by Yevheniia Kononenko

The second novel by the winner of the Caine Prize for 
African Writing is about a girl named Ayaana, who lives with 
her mother on an island off the coast of Kenya. When she’s 
on the cusp of adulthood, Ayaana experiences profound 
changes on the island and embarks on a dangerous 
journey on a ship in search of happiness, ultimately finding 
herself in the process. A riveting story of fate, love, and 
loss.

Host: YEVHENIIA KONONENKO

23
09
чт

23
09
thu

10.30 – 11.30 
Місце: буде оголошено на сайті фестивалю
Мова: українська

ГАЛИНА ВДОВИЧЕНКО УКРАЇНА

»36 і 6 котів« 

У 2015 році з’явилася перша частина тетралогії про 
пригоди безпритульних котів, яка увійшла до програми 
початкової та середньої школи в Україні. Спочатку роз-
повідається, як 36 дорослих котів та 6 кошенят знаходять 
притулок у пані Крепової та навіть допомагають її пле-
міннику розпочати власну справу. Пізніше коти вируша-
ють у дорогу як детективи, футболісти та актори театру, і 
нарешті вони створюють службу порятунку котів. 

Модераторка: ГАЛИНА ДОЛЬНИК

10.30 – 11.30 
Location: TBA
Language: Ukrainian

HALYNA VDOVYCHENKO UKRAINE

»36 and 6 Cats«

In 2015, the first part of this tetralogy about the adventures 
of rogue cats was published, and the story was included 
in Ukraine’s reading program for primary and secondary 
schools. First, we learn how the 36 adult cats and 6 kittens 
find a home with Ms. Krepova and even help her nephew 
start a company. Later, the cats take on roles as detectives, 
football players, and stage actors, and eventually start up 
a cat rescue service.

Host: HALYNA DOLNYK

23
09
чт

23
09
thu

13.00 – 14.00 
Місце: Будинок вчених
Мова: українська

СЕРГІЙ ГРУШКО, керівник »Букнет«
Розвиток самвидаву в Україні та поза її межами

»Букнет« — це літературна інтернет-платформа для 
письменників та читачів. Співзасновник літературної 
інтернет-платформи »Букнет« Сергій Грушко розповість 
про те, як письменники легко можуть публікувати влас-
ні твори, захищати їх від піратства, заробляти кошти та  
вести активний діалог зі своїми читачами.

13.00 – 14.00
Location: House of Scientists
Language: Ukrainian

SERGIY GRUSHKO, head of Booknet
Development of Samizdat in Ukraine and Abroad

Booknet is an online literary platform for writers and 
readers. Serhiy Hrushko, co-founder of Booknet, will talk 
about how writers can easily publish their work, protect it 
from piracy, earn money, and have an active dialogue with 
their readers.

23
09
чт

23
09
thu
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14.00 – 15.00
Місце: Будинок вчених
Мова: російська

САША ФІЛІПЕНКО БІЛОРУСЬ онлайн
Життя у Білорусі сьогодні

Автор з Мінська, який у своєму романі »Колишній син« 
уже у 2014 році писав про нове покоління, що більше 
не буде мовчки сприймати події та життя у часи режиму 
Лукашенка, виступає у ролі коментатора поточних подій 
у Білорусі. »Десятки тисяч людей зараз ув’язнені та за-
знають тортур. Якщо ми втратимо надію, це означатиме, 
що ми підведемо їх усіх«.

Модератор: ЮРКО ПРОХАСЬКО

14.00 – 15.00
Location: House of Scientists
Language: Russian

SASHA FILIPENKO BЕLARUS online
Life in Belarus Today

The Minsk-born writer, whose 2014 novel »Ex-Son« 
describes a new generation that will no longer remain silent 
on events and conditions under the Lukashenko regime, 
demonstrates his skill in offering profound commentary 
on current events in Belarus. »Tens of thousands of people 
have now been imprisoned and tortured. If we give up 
hope, it means we abandon them all«.

Host: JURKO PROCHASKO

23
09
чт

23
09
thu

15.00 – 16.00
Місце: Будинок вчених
Мова: російська

ЛЮДМІЛА УЛІЦКАЯ РОСІЯ 

Відкриття фестивалю »ЧИТАННЯ ЯК ПОДВИГ«

»Ми можемо сказати, що індивідуальний розвиток лю-
дини, кожна особиста історія людини — це великою 
мірою історія її читання«. У своїй промові на відкритті 
VII Міжнародного літературного фестивалю одеса пись-
менниця, яка отримала численні нагороди, описує свій 
спосіб читання та розповідає про власні стосунки з кни-
гами і зустрічі з відомими поетами та письменниками з 
минулого.

15.00 – 16.00
Location: House of Scientists
Language: Russian

LUDMILA ULITSKAYA RUSSIA 
Keynote Speech: »A Life of Reading Dangerously«

»One can say that the development of every person and 
their personal history is, to a great extent, the history of 
their experiences with reading.« In her keynote speech, 
which opens the 7th international literature festival odesa, 
the award-winning author describes her journey as a 
reader and discusses her relationship with books and 
encounters with well-known poets and writers of the past.

23
09
чт

23
09
thu

16.00 – 19.00
Місце: Будинок вчених
Мова: українська 

ЮРІЙ АНДРУХОВИЧ, СЕРГІЙ ЖАДАН,
ЛЮДМИЛА ХЕРСОНСЬКА, БОРИС ХЕРСОНСЬКИЙ, 
ЄВГЕНІЯ БЄЛОРУСЕЦЬ онлайн, ВАЛЕРІЙ ПУЗІК, 
ГАЛИНА ВДОВИЧЕНКО, МАР’ЯНА САВКА,
СЕРГІЙ ОСОКА, ДМИТРО ЛАЗУТКІН УКРАЇНА

УКРАЇНІ 30 – Історія незалежності в текстах

З нагоди 30-ї річниці незалежності України автори та 
авторки разом читають уривки своїх прозових текстів, 
віршів та репортажів, які відображають життя в Україні 
за останні 30 років. Будуть критично обговорені і минуле, 
і очікування щодо майбутнього.

Модератор: ЮРКО ПРОХАСЬКО

16.00 – 19.00
Location: House of Scientists
Language: Ukrainian

YURI ANDRUKHOVYCH, SERHIY ZHADAN, 
LYUDMYLA KHERSONSKA, BORIS KHERSONSKY, 
YEVGENIA BELORUSETS online, VALERIY PUZIK, 
HALYNA VDOVYCHENKO, MARIANA SAVKA,
SERHIY OSOKA, DMYTRO LAZUTKIN  UKRAINE

UKRAINE 30 – The History of Independence in Texts

In celebration of the 30th anniversary of Ukrainian 
independence, the authors read together from prose, 
poems, and reportages that reflect on life in Ukraine over 
the last 30 years. Both the past as well as expectations for 
the future will be examined.

Host: JURKO PROCHASKO

23
09
чт

23
09
thu
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20.00 – 22.00
Місце: Одеський академічний
музично-драматичний театр імені В. Василька
»ЖАДАН І СОБАКИ« УКРАЇНА

Літературний концерт 

Група »Жадан і собаки« зі співаком та автором пісень 
Сергієм Жаданом уже записала чотири студійні альбо-
ми і часто виступала у містах Донецької та Луганської 
областей, зокрема на першому фестивалі »MRPL City« 
у Маріуполі у липні 2017 року. У фестивальному концерті 
вони представлять пісні з найновішими текстами Сер-
гія Жадана, який неодноразово тематизує незалежність 
України.

20.00 – 22.00
Location: Odesa Academic Ukrainian
Music and Drama Theater V. Vasylko
ZHADAN AND THE DOGS  UKRAINE

Literary Concert

The band Zhadan and the Dogs, fronted by lead singer and 
songwriter Serhiy Zhadan, has released four studio albums 
to date and often performs in the cities of the Donetsk and 
Luhansk regions, including at the first Mariupol MRPL City 
Festival in July 2017. At the ILO festival concert, they will 
present songs with new lyrics by Serhiy Zhadan, who time 
and again addresses the topic of Ukrainian independence.

23
09
чт

23
09
thu

24
09
пт

24
09
fri

9.00 – 10.30
Місце: буде оголошено на сайті фестивалю
Мови: німецька, українська

БЕТТІНА ВІЛЬПЕРТ НІМЕЧЧИНА онлайн
»Нічого, що нам стається«

У своєму дебютному романі, який був відзначений лі-
тературною премією »Aspekte«, авторка досліджує, як 
зґвалтування впливає на жертв, злочинців та навко-
лишнє середовище і як суспільство реагує на сексуальне 
насильство: Йонас ґвалтує Анну на студентській вечірці. 
Він заперечує цей факт, його слова проти її слів. Нарешті 
Анна заявляє на Йонаса в поліцію. Коло її друзів розді-
лене і сумнівається в тому, чи можна вірити обом.

Модераторка: СВІТЛАНА БОНДАР

Акторка: СЕНЬЯ ДОЛЯК

9.00 – 10.30
Location: TBA
Languages: German, Ukrainian

BETTINA WILPERT GERMANY online
»Nothing That Happens to Us«

In her debut novel, honored by the ZDF Aspekte Literature 
Prize, the author explores how rape affects victims, 
criminals, and the environment, and how society responds 
to sexual violence. Jonas rapes Anna at a student party. He 
denies it; it’s his word against hers. Finally, Anna reports 
Jonas to the police. Their circle of friends is divided and 
doubt whether either can be trusted.

Host: SVITLANA BONDAR

Actress: SENIA DOLYAK

24
09
пт

24
09
fri

10.30 – 12.00
Місце: буде оголошено на сайті фестивалю
Мови: німецька, українська 

ЛЕА-ЛІНА ОППЕРМАНН НІМЕЧЧИНА

»Те що ми думали, те що ми робили«

У своєму дебютному романі для молоді, який тим часом 
став частиною шкільної програми в Німеччині і був схва-
лений критиками, авторка описує виняткову ситуацію 
розгулу в шкільному класі. Її оповідання про повноліття 
»Бійтеся нас, ми – майбутнє«, опубліковане в 2021 році, 
розповідає про молоду людину, яка сліпо закохується і 
несподівано ризикує всім.

Модераторка: СВІТЛАНА БОНДАР

Акторка: МАРІЯ ДЕМЕНКО

10.30 – 12.00
Location: TBA
Languages: German, Ukrainian

LEA-LINA OPPERMANN GERMANY

»What We Thought, What We Did«

In her debut novel for young adults, which has meanwhile 
become part of school literature in Germany and has been 
hailed as a sensation by critics, the multiple award-winning 
author describes the exceptional situation of a rampage in 
a school class. Her coming-of-age story »Fear Us, We Are 
the Future«, published in 2021, is about a model student 
who falls blindly in love and unexpectedly risks everything. 

Host: SVITLANA BONDAR

Actress: MARIA DEMENKO
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24
09
пт

24
09
fri

14.00 – 15.00
Місце: Будинок вчених
Мови: німецька, українська 

КРІСТІАН УТЦ ШВЕЙЦАРІЯ

»Оголене слово« 

Оповідач, »псевдонім Ґеорґ Німанн«, переплітає інти-
мну книгу своїх думок з описом стосунків з Лів. Поряд 
із розвитком їхніх взаємин Ґеорґ записує свої думки про 
ерос, які сформульовані в радикально особистому та по-
літичному ключі і які постулюють новий образ чоловічого 
самоусвідомлення, що має на меті подолати розрив між 
статями у мові.

Модератор: ЮРКО ПРОХАСЬКО

14.00 – 15.00
Location: House of Scientists
Languages: German, Ukrainian

CHRISTIAN UETZ SWITZERLAND

»The Naked Word«

The narrator, »alias Georg Niemann«, intertwines his 
intimate book of reflections with a description of his 
relationship with Liv. Throughout the development of their 
relationship, Georg writes his thoughts on Eros, which are 
radically personal and politically formulated and postulate 
a new male self-image that seeks to overcome the gap 
between the sexes in language.

Host: JURKO PROCHASKO

24
09
пт

24
09
fri

13.00 – 14.00 
Місце: Будинок вчених
Мови: англійська, українська

СОФІ ОКСАНЕН ФІНЛЯНДІЯ онлайн
»Koirapuisto« / »Собачий майданчик«

У своєму романі авторка розповідає історію на стику між 
Сходом і Заходом: між сьогоднішніми Гельсінкі та Украї- 
ною. На межі реалізму та психологічного трилеру автор-
ка розповідає про комерціалізацію жіночого тіла, пока-
зує світ багатих європейських жінок, які реалізують своє 
бажання мати дітей за рахунок бідніших жінок зі сходу 
чи країн, що розвиваються.

Модераторка: ЮЛІЯ СУЩЕНКО

13.00 – 14.00
Location: House of Scientists
Languages: English, Ukrainian

SOFI OKSANEN FINLAND online
»Dog Park«

In her novel the author tells a story set at the interface 
between East and West – between Helsinki today and 
Ukraine. Realism and psychological thriller intersect in 
this text about the commercialization of the female body 
that shows the world of rich European women who realize 
their desire to have children at the expense of poorer 
women from the East and the developing world. 
Host: YULIA SUSCHENKO

24
09
пт

24
09
fri

11.00 – 12.30
Місце: Будинок вчених
Мови: німецька, українська 

ЮДІТ ГЕРМАНН НІМЕЧЧИНА онлайн
»Вдома« 

У своєму романі, номінованому на премію Лейпцизького 
книжкового ярмарку 2021 року, Юдіт Германн розпові-
дає про від’їзд жінки, яка залишає місто та свого чоло-
віка і переїжджає до моря. Поступово розвивається і 
зміцнюється її стійкість на тлі прибережного ландшафту: 
старий світ втрачається, виникає новий.

Модератор: ЮРКО ПРОХАСЬКО

11.00 – 12.30
Location: House of Scientists
Languages: German, Ukrainian

JUDITH HERMANN GERMANY online
»At Home«

In her novel, nominated for the 2021 Leipzig Book Fair 
Prize, Judith Hermann tells of the awakening of a woman 
who leaves the city and her husband and moves to the 
sea. She gradually develops the strength to fight back, 
and transforms against the background of the coastal 
landscape: An old world is lost, a new one emerges. 

Host: JURKO PROCHASKO
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24
09
пт

24
09
fri

16.00 – 17.30
Місце: Будинок вчених
Мова: українська

ЮРІЙ АНДРУХОВИЧ УКРАЇНА

»Радіо Ніч« 

Ідея цього роману в Юрія Андруховича виникла кілька 
років тому. На запитання, що він робитиме, якщо пе-
рестане писати, він відповів, що він гратиме улюблену 
музику на власній радіостанції виключно вночі. Його 
»акустичний роман« (Володимир Єрмоленко) розгорта-
ється у Східній та Центральній Європі та розповідає про 
вмілого обманщика, який протистоїть диктаторам. При-
годи переплітаються з фентезі, а Девід Бові зустрічає 
мандрівних музикантів з Середньовіччя.

Модератор: ЮРКО ПРОХАСЬКО

16.00 – 17.30
Location: House of Scientists
Language: Ukrainian

YURI ANDRUKHOVYCH  UKRAINE

»Radio Night« 

The idea for his novel occurred to Yuri Andrukhovych 
several years ago: When asked what he would do if he no 
longer wrote, he responded that he would play his favorite 
music at night on his own radio station. His »acoustic 
novel« (Volodymyr Yermolenko) is set in Eastern and 
Central Europe and is about a clever swindler who pits 
himself against the dictators. Adventure is interwoven with 
fantasy, and David Bowie meets traveling musicians from 
medieval times.

Host:  JURKO PROCHASKO

24
09
fri

24
09
пт

15.00 – 16.00 
Місце: Будинок вчених
Мови: німецька, українська

ЙОНАС ЛЮШЕР ШВЕЙЦАРІЯ

»Весна варварів«

Відзначений багатьма нагородами роман розповідає 
про спадкоємця швейцарської фабрики, який, перебува-
ючи в розкішному готелі посеред туніської пустелі, опи-
няється на англійському весіллі. Несподівана фінансова 
криза сильно б’є по ньому, оскільки він має виробництво 
у Тунісі. У цьому романі досліджуються складні соціальні 
проблеми, що виникають через глобалізацію; цей текст – 
»розумна, гротескна байка про покоління, яке ризикує 
всім, інвестуючи гроші« (»Deutschlandfunk«).

Модератор: ЮРКО ПРОХАСЬКО

15.00 – 16.00 
Location: House of Scientists
Languages: Ukrainian, German

JONAS LÜSCHER SWITZERLAND

»Barbarian Spring«

The award-winning novella tells of a Swiss factory heir who 
stumbles upon an English wedding party while at a luxury 
hotel in the middle of the Tunisian desert. The sudden 
financial crisis hits him hard because his products are 
manufactured in Tunisia. Complex social problems that 
have emerged from globalization are addressed; the text 
is a »cleverly grotesque fable about a generation that risks 
everything by attracting money« (»Deutschlandfunk«).

Host: JURKO PROCHASKO
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24
09
пт

24
09
fri

21.00 – 23.00
Місце: Будинок вчених

ТАНЯ МАЛЯРЧУК УКРАЇНА

БОРИС ХЕРСОНСЬКИЙ УКРАЇНА

ЛЮДМИЛА ХЕРСОНСЬКА УКРАЇНА

НІЧ ПОЕЗІЇ I

21.00 – 22.00
Мова: українська
ТАНЯ МАЛЯРЧУК УКРАЇНА онлайн
»За такі гріхи бог ще подякує«

Відома письменниця, лауреатка премії Інгеборґ Бах-
манн 2018 року представляє свою першу збірку ліричних 
текстів у білих віршах, доповнених власними колажа-
ми. Цим вона відкриває приватний поетичний простір і 
розкриває свої почуття. Переживання кохання, описані 
з жіночої точки зору, розкриваються як найскладніша 
форма насильства.

Модератор: ЮРКО ПРОХАСЬКО

21.00 – 23.00
Location: House of Scientists

TANIA MALYARCHUK UKRAINE

BORIS KHERSONSKY UKRAINE

LYUDMYLA KHERSONSKA UKRAINE

POETRY NIGHT I

21.00 – 22.00
Language: Ukrainian
TANIA MALYARCHUK UKRAINE online
»God Still Thanks Us for Such Sins«

The writer and winner of the 2018 Ingeborg Bachmann 
Prize presents her first collection of poetry in free verse, 
complemented by self-made collages. Here, she opens a 
private and poetic space and lays her feelings bare. Above 
all, the experience of love as the most refined form of 
violence is described from a female perspective.

Host: JURKO PROCHASKO

24
09
пт

24
09
fri

18.30 – 20.00
Місце: Одеський академічний
музично-драматичний театр імені В. Василька
Мови: українська, німецька
 
ЛУКАС БЕРФУС ШВЕЙЦАРІЯ

»Сексуальні неврози наших батьків« 
Перформативні читання 

П’єса, прем’єра якої відбулася у 2003 році, була показа-
на на багатьох сценах Німеччини, Австрії та Швейцарії 
та на сьогодні перекладена на 12 мов, подається фра-
гментарно як співпраця між літературним фестивалем 
та Одеським драматичним театром. Йдеться про молоду 
Дору, яка після припинення прийому психотропних пре-
паратів виявляє жагу до життя та свою сексуальність і 
тим самим ображає своїх побратимів, яким властиві по-
двійні стандарти.

Модератор: ЮРКО ПРОХАСЬКО

18.30 – 20.00
Location: Odesa Academic Ukrainian
Music and Drama Theater V. Vasylko
Languages: Ukrainian, German

LUKAS BÄRFUSS SWITZERLAND

»The Sexual Neuroses of Our Parents« 
Performative Reading

The play, which premiered in 2003 and has been staged in 
many theaters in Germany, Austria, and Switzerland and 
translated into 12 languages to date, will be presented 
in fragments as a cooperation between the Literature 
Festival and the Odesa Drama Theater. It is about young 
Dora, who discovers her hunger for life and her sexuality 
after dispensing with psychotropic drugs, thus provoking 
the hypocritical people who surround her.

Host: JURKO PROCHASKO
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25
09
sat

25
09
сб

13.30 – 15.00
Місце: Будинок вчених
Мови: німецька, українська

ЛУКАС БЕРФУС ШВЕЙЦАРІЯ

»Стендаль і Овідій«

Лукас Берфус драматург, романіст та есеїст — мислитель 
європейського формату, хоч це стосується літературних, 
історичних чи політичних питань. У міркуваннях про Ові-
дія автор виявляє, що і мистецтво кохання, і мистецтво 
війни є завоюваннями з певної точки зору. Читаючи 
працю Стендаля »Життя Генрі Бруларда«, він розкриває 
пристрасть французького автора до класифікації. Бер-
фус завжди показує загальну картину і уникає поспішних 
відповідей.

Модератор: ЮРКО ПРОХАСЬКО

13.30 – 15.00
Location: House of Scientists
Languages: German, Ukrainian

LUKAS BÄRFUSS SWITZERLAND

»Stendhal and Ovid«

The playwright, novelist, and essayist is a thinker of 
European stature, whether on literary, historical, or 
political topics. In his contemplation of Ovid, he discovers 
how the art of love as well as the art of war are viewed 
from the perspective of conquest. In Stendhal’s work »The 
Life of Henry Brulard«, he reveals the French author’s 
penchant for classifying things. Bärfuss always has the big 
picture in mind and avoids rash answers.

Host: JURKO PROCHASKO

22.00. – 23.00
Languages: Ukrainian, Russian

LYUDMYLA KHERSONSKA UKRAINE

BORIS KHERSONSKY UKRAINE

Lyudmyla Khersonska, whose poems have been translated 
into German and English and successfully presented in 
Kyiv, Moscow, Lviv, Munich, New York, and Marburg as 
well as published in various magazines, reads in Russian 
from her fourth collection, »Cross the Moat«. The texts are 
primarily about Russian aggression in eastern Ukraine 
and Crimea.

Boris Khersonsky frequently addresses the ongoing 
complex military situation in eastern Ukraine in his 
poems. In honor of his 70th birthday, the books presented 
here – »Raspechatka« (tr: Printout) and »Rozdrukіvka« 
(tr: Printout) – are combined with cycles of poems from 
the past two decades in Russian and Ukrainian, with 
a reference to the Soviet era, when his texts were only 
available as samizdat.

Host: JURKO PROCHASKO

22.00. – 23.00
Мови: українська, російська

ЛЮДМИЛА ХЕРСОНСЬКА УКРАЇНА

БОРИС ХЕРСОНСЬКИЙ УКРАЇНА

Людмила Херсонська, вірші якої також перекладені 
німецькою та англійською мовами та з великим успі-
хом представлені у Києві, Москві, Львові, Мюнхені, 
Нью-Йорку, Марбурзі і надруковані у різних журналах, 
читає зі своєї четвертої збірки »Переступити рів« / »Пе-
решагнуть ров« російською мовою. Її тексти насамперед 
про російську агресію на Сході України та в Криму.

Борис Херсонський у своїх віршах та статтях звертав-
ся до складної військової ситуації на Сході України. З 
нагоди його 70-річчя вийшли книги »Распечатка« та 
»Роздруківка« з циклами поезії останніх двох десяти-
літь російською та українською мовами з посиланням на 
радянські часи, коли його тексти були доступні лише як 
самвидав.

Модератор: ЮРКО ПРОХАСЬКО
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16.30 – 18.00
Місце: Будинок вчених
Мова: українська

ВАЛЕРІЙ ПУЗІК УКРАЇНА

»Я бачив його живим, мертвим і знову живим«

У своїй короткій прозі Пузік розповідає про дитинство, 
про почуття та стосунки, про війну на Донбасі. Тексти 
показують автора як майстра майже кінематографічного 
опису ситуацій. »Пузікові історії — це не тільки уважні до 
деталей історії про молоду країну, її людей та їхні пери-
петії, а й оповіді про пошук внутрішньої сили без утрати 
здатності бачити речі, якими вони є« (»Критика«).

Модераторка: СВІТЛАНА БОНДАР

16.30 – 17.30
Location: House of Scientists
Languages: Ukrainian

VALERIY PUZIK UKRAINE

»I Saw Him Alive, Dead Then Alive Again«

In his short prose, Puzik tells of childhood, feelings, and 
relationships – and of war in Donbass. The texts reveal the 
author’s mastery of a nearly cinematographic portrayal 
of situations. »Puzik’s stories not only draw the reader’s 
attention to details and the history of the young nation, its 
people, and their changing lives, but also tell of the search 
for inner strength and the ability to see things as they are« 
(»Krytyka«).

Host: SVITLANA BONDAR

18.00 – 19.30 
Місце: Будинок вчених
Мова: українська 

ДМИТРО ЖУРАВЕЛЬ УКРАЇНА

ГЛІБ КУЧМА УКРАЇНА

ВАЛЕРІЙ ПУЗІК УКРАЇНА

НАДІЯ ГЛУШКОВА УКРАЇНА

НОВЕ ПОКОЛІННЯ

Ще з часів футуризму, близько 1910 року, Одеса була ві-
дома як місто молодого експериментального мистецтва. 
Сьогодні, окрім публікацій в альманахах та на літератур-
них порталах в інтернеті, це місто ще і про нові перфор-
мативні форми подання поезії, такі як поетичні батли 
та ліричні пісні, які є властивими для молодіжних кіл. 
Міжнародний одеський літературний фестиваль пред-
ставляє чотирьох молодих поетів з Одеси, які по-різному 
виконують свої вірші.

Модератор: ДМИТРО ЛАЗУТКІН

18.00 – 19.00 
Location: House of Scientists 
Language: Ukrainian

DMYTRO ZHURAVEL UKRAINE

GLIB KUCHMA UKRAINE

VALERIY PUZIK UKRAINE

NADIYA HLUSHKOVA UKRAINE

NEW GENERATION

Since the futurism of 1910, Odesa has been known as 
a city of young and experimental art and poetry. Today, 
along with publications in almanacs and online literature 
portals, it is above all the new performative forms of 
poetry presentation like poetry battles and poetic songs 
that characterize the young scene. The ILO presents four 
young poets from Odesa who will perform their poems in 
different ways. 

Host: DMYTRO LAZUTKIN
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19.30 – 21.30 
Місце: Будинок вчених
Мови: українська, англійська, португальська,

білоруська

ФОРРЕСТ ҐАНДЕР США онлайн
АНҐЕЛІКА ФРЕЙТАС БРАЗИЛІЯ онлайн
ВОЛЬГА ГАПЕЄВА БІЛОРУСЬ онлайн
ДМИТРО ЛАЗУТКІН УКРАЇНА

НІЧ ПОЕЗІЇ II

ФОРРЕСТ ҐАНДЕР США  

»Двічі живий«
Переклад віршів Євгенії Кононенко

У своїй останній збірці віршів лауреат Пулітцерівської 
премії стикається з особистими травмами та екологіч-
ним спустошенням: це і лісові пожежі в Каліфорнії, і 
людські, емоційно глибокі стосунки. Автор народився у 
пустелі Мохаве і у своїх віршах неодноразово звертав 
увагу на пейзаж як на першопричину чи джерело дій.

АНҐЕЛІКА ФРЕЙТАС БРАЗИЛІЯ

Переклад віршів Маріанни Кіяновської

Досі не відома в Україні поетеса у своїх текстах бере на 
озброєння традиції усних оповідей Бразилії та працює з 
вільним віршуванням, мовними регістрами та цитатами. У 
її творах помітні впливи дадаїстів, Ґертруди Стайн та Крісті-
ана Моргенштерна. Незважаючи на комічні елементи, у 
своїх текстах Анґеліка Фрейтас також показує м’які, болючі 
тони, звертається до питань самотності та горя.

ВОЛЬГА ГАПЕЄВА БІЛОРУСЬ

Вольга Гапеєва пише вірші, прозу та драми, а також є 
авторкою дитячих книг та перекладачкою. Вона органі-
зовує аудіовізуальні виступи у співпраці з виконавцями 
електронної музики. Сьогодні вона одна з найважливі-
ших сучасних поеток Білорусі, а також відома у німець-
комовних країнах. Вольга Гапеєва читатиме 10 вибраних 
віршів у перекладі Дмитра Лазуткіна.

ДМИТРО ЛАЗУТКІН УКРАЇНА

Дмитро Лазуткін народився у Києві. Він журналіст і поет. 
Публікує свої твори у численних журналах та незалежних 
виданнях. Через свою дотичність до спорту — Лазуткін 
працював спортивним репортером на телебаченні — його 
поетичним орієнтиром є швидкий та прямолінійний пое-
тичний слем. Він також пише тексти для українських му-
зичних груп.

Модератор: ЮРКО ПРОХАСЬКО

25
09
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25
09
сб

19.30 – 21.00 
Location: House of Scientists
Languages: English, Portuguese, Berlarusian,

Ukrainian

FORREST GANDER USA online
ANGÉLICA FREITAS BRAZIL online
VOLHA HAPEYEVA BELARUS online
DMYTRO LAZUTKIN UKRAINE

POETRY NIGHT II

FORREST GANDER USA  

»Twice Alive«
Translation of Poems by Eugenia Kononenko

In his latest collection of poetry, the Pulitzer Prize winner 
faces personal trauma and environmental devastation – 
both forest fires in California and emotional human 
relationships. The author was born in the Mojave Desert 
and in his poems repeatedly draws attention to the 
landscape as the root cause or source of action.

ANGÉLICA FREITAS BRAZIL

Translation of Poems by Marianna Kianovska

In her texts, the poet – unknown in Ukraine until recently – 
takes up the oral narrative traditions of Brazil as she works 
with free metrics, language registers, and quotes. Her 
literary inspirations can be identified as Dada, Gertrude 
Stein, and Christian Morgenstern. Despite the elements of 
humor in her texts, she also employs quiet, painful tones 
and addresses themes like loneliness and grief.

VOLHA HAPEYEVA BELARUS

Volha Hapeyeva writes poems, prose, and plays and is also 
a children’s book author and translator. In cooperation 
with electronic music artists, she stages audiovisual 
performances. Today, she is considered one of the most 
important contemporary poets in Belarus and is also well-
known in the German-speaking world. She will read a 
selection of ten poems translated by Dmytro Lazutkin.

DMYTRO LAZUTKIN UKRAINE

Dmytro Lazutkin was born in Kyiv. He is a journalist and 
poet. He has published work in many newspapers and 
independent publications. Through his love of sport – he 
worked as a television sports reporter – he discovered the 
direct, fast-paced poetry slam as his medium of choice. He 
also writes lyrics for Ukrainian musical groups.

Host: JURKO PROCHASKO
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21.30 – 23.00
Місце: Будинок вчених
Мова: українська

МАР'ЯНА САВКА УКРАЇНА

СЕРГІЙ ОСОКА УКРАЇНА

»Вірші ночі«

Проєкт »Вірші ночі« було створено після експерименту 
у Facebook. У перші місяці локдауну 2020 року Мар’яна 
Савка та Сергій Осока писали одне одному поетичні ли-
сти ввечері та вночі. Чоловік та жінка, обидва на самоті, 
в ізоляції. Ці тексти не тільки нагадують про ситуацію 
минулого року, але й показують, наскільки ми соціальні 
істоти і як змінився світ.

Модераторка: СВІТЛАНА БОНДАР
Музика: ВАДИМ БЕССАРАБ

21.30 – 23.00
Location: House of Scientists
Language: Ukrainian

MARIANA SAVKA UKRAINE

SERHIY OSOKA UKRAINE

»Poems of the Night«

The »Poems of the Night« project was created after an 
experiment on Facebook. During the first months of 
quarantine in 2020, Mariana Savka and Serhiy Osoka wrote 
poetic letters to each other in the evenings and nights. A 
man and a woman, both in solitude and isolation. The texts 
not only recall the situation last year, but also show how 
social we are as beings and how the world has changed.

Host: SVITLANA BONDAR
Music: VADYM BESSARAB

26
09
sun

26
09
нд

12.00 – 13.30
Місце: Будинок вчених
Мова: українська

ОЛЕНА БРАЙЧЕНКО УКРАЇНА

»UKRAINE. Food & History«

Олена Брайченко — дослідниця історії української гас-
трономії та засновниця проєкту yizhakultura.com. Вона 
представляє найновішу книгу про минуле та сьогодення 
української кухні, де наявні переважно рецепти страв, 
які легко зможе приготувати кожен і кожна — візитівка 
України. Авторка приділяє особливу увагу дипломатич-
ному аспекту страв.

Модераторка: ЮЛІЯ СУЩЕНКО

12.00 – 13.30
Location : House of Scientists
Language: Ukrainian

OLENA BRAICHENKO UKRAINE

»UKRAINE. Food & History« 

Olena Braichenko researches the history of Ukrainian 
gastronomy and is the founder of yizhakultura.com. She 
introduces her newest book on the past and present of 
Ukrainian cuisine, presenting above all recipes for dishes 
that anyone can easily replicate – a calling card for Ukraine. 
The author pays special attention to the diplomatic aspect 
of Ukrainian food.

Host: YULIA SUSCHENKO

26
09
sun

26
09
нд

13.30 – 15.00 
Місце:  Будинок вчених
Мова: російська

СЄРҐЕЙ ЛЕБЕДЄВ РОСІЯ онлайн
»Дебютант«

На написання свого найновішого роману автора на-
дихнуло застосування Росією смертельних отрут проти 
колишніх агентів та критиків режиму. У центрі уваги — 
хімік, який присвятив своє життя розробці абсолютно 
смертельної речовини, що не залишає слідів. Після роз-
паду Радянського Союзу він втік на Захід і вів життя під 
новим ім’ям, поки минуле не наздогнало його.

Модератор: ЮРКО ПРОХАСЬКО

13.30 – 15.00 
Location: House of Scientists
Language: Russian

SERGEI LEBEDEV RUSSIA online
»Untraceable« 

The author’s latest novel was inspired by Russia’s use of 
deadly poisons against former agents and critics of the 
regime. It centers on a chemist who has devoted his life 
to developing a completely lethal substance that leaves no 
trace. After the collapse of the Soviet Union, he flees to the 
West and leads a life under a new identity until the past 
catches up with him.

Host: JURKO POCHASKO
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15.00 – 16.30
Місце: Будинок вчених
Мова: російська

ЛЮДМІЛА УЛІЦКАЯ РОСІЯ

»Чума«

Авторка, нагороджена премією імені Зіґфріда Ленца 
2020 року, презентує нове видання свого тексту, напи-
саного у 1978 році, у зв’язку з пандемією коронавірусу. 
Гротескно зображаючи терор таємної поліції за часів 
Сталіна, авторка показує паралізоване суспільство пе-
ред обличчям спалаху легеневої чуми після нещасного 
випадку у дослідницькій лабораторії. 
»Вогник впливу чуми, насланої “природою”, у часи “по-
літичної чуми” — це і є справжня суть книги Уліцкої« 
[NZZ].

Модератор: ЮРКО ПРОХАСЬКО

15.00 – 16.30
Location: House of Scientists
Language: Russian

LUDMILA ULITSKAYA RUSSIA

» Just the Plague«

The 2020 Siegfried Lenz Prize-winning author has 
published a new edition of a text from 1978 following the 
coronavirus pandemic. Her grotesque text, which address 
the terror inflicted by the secret police under Stalin, 
shows a paralyzed society in the face of a lung disease 
that spreads following an accident in a research lab. 
»The errant interaction of the plague imposed by ›nature‹ 
at times of ›political plague‹ is the real punch line of 
Ulitskaya’s book« [»NZZ«].

Host: JURKO POCHASKO

16.30 – 18.00 
Місце: Будинок вчених
Мови: російська, українська

ЮЛІЯ ВЕРБА УКРАЇНА

»Одеська сага«

Щоб вийти заміж за Івана Беззуба, Фіра, донька ніко-
польського рабина, повинна охреститися. Оскільки по-
дальше перебування у Нікополі загрожує життю, молоде 
подружжя вирушає до Одеси. І хоча Іван обіцяє своїй 
молодій дружині краще життя, ніж це у сільській хаті на 
Молдаванці, у кінцевому підсумку чотири покоління Без-
зубів проводять тут своє життя — перед лицем знамени-
тих сусідів, історичних контрастів, скандалів та великих 
трагедій.

Модераторка: МАЙЯ ДІМЕРЛІ

16.30 – 18.00 
Location: House of Scientists
Languages: Russian, Ukrainian

YULIA VERBA UKRAINE

»Odesa Saga«

In order to marry Ivan Bezzub, Fira, the daughter of the 
rabbi of Nikopol, must be baptized. Since a continued 
stay in Nikopol would put their lives in danger, the young 
couple decamps to Odesa. Even if Ivan promises his young 
bride a better life than the one on a Moldavanka farm, 
four generations of Bezzubs have spent their lives here 
in the shadow of illustrious neighbors, historic changes, 
scandals, and great tragedies.

Host: MAYA DIMERLI
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19.00 – 21.00
Місце: Одеський академічний
музично-драматичний театр імені В. Василька
(на сцені театру ляльок)
Мова: українська

МАРІУС ФОН МАЄНБУРГ НІМЕЧЧИНА 
»Огидний«

Інженер електричних систем безпеки робить сумне 
відкриття: він невимовно потворний. Через це йому не 
можна їхати на конгрес для презентації свого найнові-
шого винаходу. Допомогти повинне хірургічне втручан-
ня. Тепер, маючи це нове ідеальне обличчя, інженер ви-
являє своїх імітаторів, у яких він і сам відображаєься, як 
у клонах. Гірка соціальна сатира про тілесне відчуження 
представлена у співпраці з Одеським драматичним теа-
тром ім. В. Василька.

Модераторка: СВІТЛАНА БОНДАР

19.00 – 21.00
Location: Odesa Academic Ukrainian
Music and Drama Theater V. Vasylko
(on the stage of the puppet theater)
Language: Ukrainian

MARIUS VON MAYENBURG GERMANY 
»The Ugly One«

An engineer for electrical fuse systems makes a sad 
discovery: He is unspeakably ugly. This is why he is not 
allowed to attend the convention to present his latest 
invention. A surgical intervention is supposed to remedy the 
situation. With his new ideal face, he finds many imitators, 
in whom he is henceforth reflected, like clones. The bitter 
social satire about physical alienation is presented in 
cooperation with the V. Vasylko Odesa Drama Theater.

Host: SVITLANA BONDAR
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ЮРІЙ АНДРУХОВИЧ УКРАЇНА

Юрій Андрухович народився 1960 року в 
українському місті Івано-Франківськ. 
Після публікації перших поетичних збірок 
Андрухович переніс свій багаторівневий і 
гротескно-карнавальний стиль письма в 
романи »Рекреації« (1992), »Московіада« 
(1993, 2006) та »Перверзія« (1996, 2011). 
Зовсім недавно було опубліковано »Радіо 
Ніч« (2020), ліричний роман, у якому приго-
да переплітається з фантазією, а Девід Бові 
зустрічає мандрівних музикантів Середньо-
віччя. Юрій Андрухович відзначений чис-
ленними національними та міжнародними 
нагородами. 

YURI ANDRUKHOVYCH UKRAINE

Yuri Andrukhovych was born in 1960 in Ivano-Frankivsk, 
Ukraine. After publishing his first collection of poetry, 
Andrukhovych applied his preference for the complex and the 
grotesque-carnivalesque to his novels »Rekreatsiyi« (1992; Eng. 
»Recreations«), »Moscoviada« (1993; Eng. »The Moscoviad«) 
and »Perverziya« (1996; Eng. »Perverzion«). Most recently, he 
published »Radio Nic« (2020; tr: Radio Night), a lyrical novel in 
which adventure is interwoven with fantasy, and David Bowie 
meets traveling musicians from the Middle Ages. Andrukhovych 
has won many national and international awards.
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ЄВГЕНІЯ БЄЛОРУСЕЦЬ УКРАЇНА

Фотографка, художниця та письменниця 
Євгенія Бєлорусець народилася у Києві у 
1980 році. У центрі уваги її творчості — до-
слідження перетинів мистецтва, медіа та су-
спільства. У 2018 році вийшла її книга »Ща-
сливі падіння«, переклад якої німецькою 
мовою »Glückliche Fälle« (2019; tr: Fortunate 
Fallings) Клаудії Дате було відзначено Між-
народною літературною премією 2020 року 
Будинку культур світу у Берліні.

YEVGENIA BELORUSETS UKRAINE

Photographer, artist, and writer Yevgenia Belorusets was born 
in Kyiv in 1980. The focus of her artistic work is the exploration 
of the intersection between art, media, and society. In 2018, 
she published the book »Shchasliwi padinnja«, whose German 
translation, »Glückliche Fälle« (2019; tr: Fortunate Fallings) by 
Claudia Dathe, was awarded the 2020 International Literature 
Prize from the House of World Cultures in Berlin.
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ЛУКАС БЕРФУС ШВЕЙЦАРІЯ

Письменник та драматург Лукас Берфус на-
родився у місті Тун у кантоні Берн, Швей-
царія, у 1971 році. Його п’єса »Сексуальні 
неврози наших батьків« була перекладена 
різними мовами та поставлена у багатьох 
театрах по всьому світу. За її мотивами 
було знято фільм. Берфус був удостоєний 
численних нагород за свою творчість, се-
ред яких »Драматург року« на Днях театру 
в Мюльхеймі (2005), Премія Анни Зіґерс 
(2008), премія імені Ганса Фаллади (2010), 
Берлінська літературна премія (2013), Лі-
тературна премія Солотурна, Швейцарська 
книжкова премія (2014), премія імені Ґеорґа 
Бюхнера (2019). 

LUKAS BÄRFUSS SWITZERLAND

Lukas Bärfuss was born in Thun in the canton of Bern, 
Switzerland, in 1971. His widely translated work »The 
Sexual Neuroses of Our Parents« (2007) has had numerous 
international stagings and was made into a film. Bärfuss has 
received numerous honors for his work, including Dramatist of 
the Year at the Mülheim Theater Days (2005), the Anna Seghers 
Prize (2008), the Hans Fallada Prize (2010), the Berlin Literature 
Prize (2013), the Solothurn Literature Prize (2014), the Swiss 
Book Prize (2014), and the Georg Büchner Prize (2019).
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ОЛЕНА БРАЙЧЕНКО УКРАЇНА

Олена Брайченко народилася у Києві в 1983 
році. Вивчала історію в Київському націо-
нальному університеті імені Тараса Шев-
ченка, у 2009 році захистила кандидатську 
дисертацію. У 2016 році Олена Брайченко 
заснувала науково-інформаційний проєкт 
»їzhakultura«, який підтримує та сприяє 
українським науковцям, що працюють у га-
лузі гастрономії. Остання публікація Брай-
ченко »Україна. Їжа та історія« (2021) пред-
ставляє українську кухню як частину нема-
теріальної культурної спадщини країни. 

OLENA BRAICHENKO UKRAINE

Olena Braichenko was born in Kyiv in 1983. She studied history 
at the Taras Shevchenko National University of Kyiv and did her 
PhD on ethno-culture. In 2016, Olena Braichenko co-founded 
їzhakultura, a scientific information project on important 
developments in the field of gastronomy that supports and 
promotes Ukrainian academics working in the field of food 
science. Braichenko’s most recent publication, »Ukraїna. Їzha ta 
іstorіja « (2021; tr: Ukraine: Food & History), features Ukrainian 
cuisine as part of the country’s intangible cultural heritage.
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ЮЛІЯ ВЕРБА УКРАЇНА

Юлія Верба народилася у 1974 році в Одесі. 
Навчалася в Одеському навчально-науко-
вому інституті морського флоту, отримала 
фах водного інженера-будівельника і спе-
ціалізувалася на дослідженні енергії мор-
ських хвиль. У 2017-му дебютувала як пись-
менниця, видавши збірку оповідань »Мол-
даванское отродье«. Нещодавно опубліку-
вала останній свій твір »Одесская сага«.

YULIA VERBA UKRAINE

Yulia Verba was born in 1974 in Odesa. She studied at the Odesa 
Institute of Marine Engineers and became a hydraulic engineer 
specializing in wave power. In 2017, she debuted as a writer and 
published the stories in the collection »Moldovanskoye otrodie« 
(tr: The Riffraff of Moldovanka). She recently published a new 
book, »Odeska saga« (tr: Odesa Saga).
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ФОРРЕСТ ҐАНДЕР США

Форрест Ґандер народився в пустелі Моха-
ве. Він письменник та перекладач із дипло-
мами геології та літератури. Його перекла-
ди, що отримали багато нагород, включають 
твори письменників з Мексики, Болівії, Ар-
гентини, Чилі, Іспанії та Японії.
Ґандер опублікував кілька книг поезії, пере-
кладу та есе перед появою свого першого 
роману »Як друг« (2008). У багатьох віршах 
Ґандера йдеться про складність близькості 
та дружби, а також про взаємність між люд-
ським та нелюдським світом. Цю траєкторію 
поетичної думки стали називати екопое-
тикою. Нещодавня книга віршів Ґандера  
»Будь з« (2018) була відзначена Пулітцерів-
ською премією.

FORREST GANDER USA 
Forrest Gander was born in the Mojave Desert. He is a writer 
and translator with degrees in geology and literature. His 
award-winning translations include individual books by writers 
from Mexico, Bolivia, Argentina, Chile, Spain, and Japan. He 
published several books of poetry, translation, and essays before 
the appearance of his first novel, »As a Friend« (2008). Gander’s 
many books of poems are concerned with the complexities of 
intimacy and friendship, and with the mutuality between the 
human and non-human world – a trajectory that has come to 
be called ecopoetics. Gander’s recent book of poems, »Be With« 
(2018), was awarded the Pulitzer Prize.
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ВОЛЬГА ГАПЕЄВА БІЛОРУСЬ

Білоруська письменниця, поетеса та дра-
матургиня Вольга Гапеєва народилася у 
Мінську у 1982 році. Навчалася у Мінсько-
му державному лінгвістичному університе-
ті, де отримала ступінь доктора філософії 
у 2012 році. У своїх віршах вона досліджує 
незліченні можливості мовного вираження 
з точки зору розширення свідомості та де-
монструє безмежні інтерпретаційні можли-
вості поезії. Важливим мотивом для Вольги 
є тіло людини: як посередник між людьми та 
об’єкт любові та бажання.

VOLHA HAPEYEVA BELARUS

Belarusian writer, poet, and playwright Volha Hapeyeva was 
born in Minsk in 1982. She studied at the Minsk State Linguistic 
University, where she received her PhD in 2012 and has been 
a professor since 2015. Her literary texts have been appearing 
in journals and anthologies since 1999. In her poems, she 
explores the myriad possibilities of language expression in 
terms of expanding consciousness and demonstrates the 
infinite interpretive possibilities of poetry. An important motif is 
the human body – as a mediator between people, as an object 
of love and desire.
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ЮДІТ ГЕРМАНН НІМЕЧЧИНА

Юдіт Германн народилася у 1970 році у Бер-
ліні. Вивчала германістику. У 2007 бестсе-
лер Юдіт Германн »Нічого, крім привидів« 
було екранізовано. Спогади — головна тема 
найновішого роману Германн »Daheim« 
(2021), номінованого на премію Лейпцизь-
кого книжкового ярмарку. Юдіт Германн от-
римала численні нагороди за свою роботу, 
серед яких Премія Кляйста.

JUDITH HERMANN GERMANY

Judith Hermann was born in 1970 in Berlin, where she later 
studied German literature. In 2007, a successful and award-
winning film adaptation of »Nichts als Gespenster« (Eng. 
»Nothing But Ghosts«) was brought to the cinema. Looking 
back is the main theme in Hermann’s Leipzig Book Fair Prize-
nominated second novel, »Daheim« (2021; tr: At Home). For 
her work, Judith Hermann has been honored with many prizes, 
among them the renowned Kleist Prize.
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НАДІЯ ГЛУШКОВА УКРАЇНА

Надія Глушкова — українська поетка та 
журналістка. Народилася 1994 року в Одесі. 
Учасниця альманаху Alpha Centauri та різ-
них конкурсів поезії і літературних проєктів. 
Деякі її вірші покладені на пісні в рамках 
проєкту »Хоуп Роджерс«. Частина поезії 
Глушкової озвучена українським громад-
ським діячем Віталієм Устименком.

NADIYA HLUSHKOVA UKRAINE

Nadiya Hlushkova is a Ukrainian poet and journalist. She was 
born in 1994 in Odesa. She has participated in the Alpha Centauri 
almanac as well as various Odesan and Ukrainian poetry 
competitions and literary projects. Some of her poems are based 
on a song from the Hope Rogers project with part of the lyrics 
voiced by Ukrainian public figure Vitaliy Ustymenko.
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СЕРГІЙ ЖАДАН УКРАЇНА

Сергій Жадан народився 1974 року в Ста-
робільську, промисловому місті на Сході 
України. Сергій Жадан опублікував в Україні 
вісім поетичних та стільки ж прозових книг 
і є нині одним із найпопулярніших україн-
ських авторів. Окрім літературної діяльно-
сті, письменник бере участь в організації 
музичних і літературних фестивалів, пише 
тексти пісень і співає з власним гуртом.

SERHIY ZHADAN UKRAINE

Serhiy Zhadan was born in 1974 in Starobilsk, an industrial 
town in eastern Ukraine. Zhadan, who has published eight 
collections of poetry and eight volumes of prose, is considered 
one of Ukraine’s most popular authors. Aside from his literary 
work, Serhiy Zhadan also organizes music, literature, and poetry 
festivals; writes song lyrics; and sings in his band.
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ДМИТРО ЖУРАВЕЛЬ Україна

Дмитро Журавель — письменник та журна-
ліст. Народився 1996 року в Білгороді-Дні-
стровському. З 2012 року живе, працює та 
пише в Одесі. Співавтор поетичного арт-
буку »Галерея чуття« (видавництво Nebo 
Booklab Publishing). З 2020 року почав пи-
сати для дітей, у 2021 вийде друком його 
книга для підлітків »Нікому ані слова, або 
Як розлюбити абрикоси«.

DMYTRO ZHURAVEL Ukraine

Dmytro Zhuravel is a writer and journalist. He was born in 
1996 in Bilhorod-Dnistrovskyi. He has been living and writing in 
Odesa since 2012. He started writing for children in 2020, and in 
2021 he will publish the young adult book »No Word to Anyone, 
or How to Fall Out of Love with Apricots«.
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ГЛІБ КУЧМА УКРАЇНА

Гліб Кучма народився 2001 року в Одесі.  
В 2018 році вступив на філологічний фа-
культет Одеського національного універси-
тету. Пише вірші та прозу. У 2018 році брав 
участь в літературному фестивалі »Крилате 
сузір’я«. З 2019 року займається організаці-
єю літературних подій. У 2020 році потрапив 
до альманаху Всеукраїнського фестивалю 
поезії »Ан-Т-Р-Акт«. Живе в Одесі.

GLIB KUCHMA UKRAINE

Glib Kuchma was born in 2001 in Odesa. In 2018, he entered the 
Department of Philology at Odesa Mechnikov National University. 
He writes poetry and prose. Also in 2018, he participated in 
the Winged Constellation Literary Festival. Since 2019, he has 
been organizing literary events. In 2020, he was included in the 
almanac of the All-Ukrainian Festival of Poetry An-T-R-Act. Glib 
Kuchma lives in Odesa.
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ДМИТРО ЛАЗУТКІН УКРАЇНА

Дмитро Лазуткін народився у 1978 році в 
Києві, він відомий в Україні як поет і спор-
тивний коментатор. Після публікації першої 
збірки »Дахи« (2003) видав збірки »Соло-
дощі для плазунів« (2005), »Набиті травою 
священні корови« (2006) і »Паприка грез« 
(2006). У 2012-му видав збірку »Добрі пісні 
про поганих дівчат« (2012), згодом — »Ко-
лядки і вальси« (2014), »Червона книга« 
(2015). Його вірші схожі на слем-поезію, а в 
їхній динаміці відчувається близькість поета 
до спорту.

DMYTRO LAZUTKIN UKRAINE

Dmytro Lazutkin, born 1978 in Kyiv, is known in Ukraine as a 
poet and sports reporter. After the first publication of his poems 
under the title »Dachy« (2003; tr: The Roofs), he followed up 
with the volumes »Solodošči dlja plazuniv« (2005; tr: Sweets for 
Reptiles), »Nabyti travoju svjaščenni korovi« (2006; tr: Grass-
Stuffed Sacred Cows), and »Paprika grez« (2006; tr: Sweet 
Pepper of Dreams). From 2012 onward, he released the volumes 
»Dobri pisni pro pohanych divčat« (2012; tr: Good Songs About 
Bad Girls), »Koljadky i val’sy« (2014; tr: Christmas Songs and 
Waltzes), and »Červona knyha« (2015; tr: Red Book). His poems 
are rhythmically reminiscent of slam poetry techniques and 
reveal Lazutkin’s connection to sports.
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СЄРҐЄЙ ЛЕБЕДЄВ РОСІЯ

Сєрґєй Лебедєв народився в Москві в 
1981 році. Вивчав геологію та журналісти-
ку в Московському державному універси- 
теті. »Люди серпня«, третій роман Лебедєва. 
Використовуючи неповний щоденник своєї 
бабусі як відправну точку, оповідач знову 
вирушає в археологічну літературну подо-
рож, розповідаючи про те, що »Frankfurter 
Allgemeine Zeitung« називала портретом 
Росії 1990-х років. Цей портрет ширший за 
окремі долі і показує ту сильну втому, що ви-
никає через тоталітарні системи. 

SERGEI LEBEDEV RUSSIA

Sergei Lebedev was born in Moscow in 1981. He studied geology 
and journalism at Moscow State University. »People in August« 
is Lebedev’s third novel. Using the incomplete diary of his 
grandmother as a starting point, the narrator once again sets 
out on an archaeological literary journey, delivering what the 
»Frankfurter Allgemeine Zeitung« called a portrait of Russia in 
the 1990s that moves beyond individual fates and demonstrates 
the extent to which totalitarian systems wear people down.
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ЙОНАС ЛЮШЕР ШВЕЙЦАРІЯ

Йонас Люшер народився 1976 року в Цю-
риху. Його перша повість »Frühling der 
Barbaren« (пер.: »Весна варварів«, 2014), 
яка була номінована на Німецьку та Швей-
царську книжкові премії та отримала чис-
ленні нагороди, розповідає історію спадко-
ємця швейцарського заводу, який під час 
відрядження опиняється серед англійсько-
го весілля в розкішному готелі в туніській 
пустелі. Окрім літературних творів, Люшер 
публікував політичні та філософські нариси 
у журналах та газетах.

JONAS LÜSCHER SWITZERLAND

Jonas Lüscher was born in 1976 in Zurich. His first novella, 
»Frühling der Barbaren« (2013; Eng. »Barbarian Spring«, 2014), 
which was nominated for the German and Swiss Book Prizes 
and received numerous accolades, tells the story of a Swiss 
factory heir who, during a business trip, finds himself among an 
English wedding party at a luxury hotel in the Tunisian desert. 
In addition to his literary works, Lüscher has published political 
and philosophical essays in magazines and newspapers.
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ТАНЯ МАЛЯРЧУК УКРАЇНА

Таня Малярчук народилася 1983 року в мі-
сті Івано-Франківськ. Здобула філологічну 
освіту в Прикарпатському національному 
університеті імені Василя Стефаника.
У 2018 році Малярчук отримала премію Ін-
ґеборґ Бахманн за текст »Жаби в морі« у 
Клагенфурті. Того ж року побачила світ її 
перша дитяча книга »МОКС-НОКС«. Зовсім 
недавно було опубліковано збірку з п’ятде-
сяти віршів »За такs гріхи Бог ще подякує« 
(2020).
Таня Малярчук регулярно пише колонки для 
»Deutsche Welle« (Україна) та »Zeit Online«.
Твори Тані Малярчук перекладено вісьмома 
мовами.

TANIA MALYARCHUK UKRAINE

Tania Malyarchuk was born in 1983 in Ivano-Frankivsk, 
Ukraine, and studied philology at Vasyl Stefanyk University. In 
2018, Malyarchuk received the Ingeborg Bachmann Prize in 
Klagenfurt for the text »Frogs in the Sea«. In the same year, her 
first children’s book, »MOX NOX«, was published. Most recently, 
»Za taki grichi Bog shche podjakue« (2020; tr: God Still Thanks 
Us for Such Sins), a collection of fifty poems, was published. The 
author regularly writes columns for Deutsche Welle (Ukraine) 
and for »ZEIT ONLINE«. Malyarchuk’s work has been translated 
into eight languages.
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ІВОНН АДГ’ЯМБО ОВУР КЕНІЯ

Івонн Адг’ямбо Овур народилася у Най-
робі, Кенія, у 1968 році. Її фрагментарний, 
поетичний, стрімкий та емоційно насиче-
ний стиль розвинувся у дебютному романі 
»Пил« (2014). Другий роман Овур, »Море 
бабки«, було опубліковано у 2019 році. Це 
історія повноліття дівчинки на ім’я Аяана, 
яка живе з матір’ю на острові Пате, біля уз-
бережжя Кенії. Овур отримала у 2003 році 
премію Кейна за африканське письменство.

YVONNE ADHIAMBO OWUOR KENYA 
Yvonne Adhiambo Owuor was born in Nairobi, Kenya in 1968. Her 
fragmented, poetic, fast-paced, and emotionally charged style 
is evident in her highly acclaimed debut novel, »Dust« (2014). 
Owuor’s second novel, »The Dragonfly Sea«, was published in 
2019. It is the coming-of-age story of a girl named Ayaana, who 
lives with her mother on Pate, an island off the coast of Kenya. 
She was awarded the Caine Prize for African Writing in 2003.
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СОФІ ОКСАНЕН ФІНЛЯНДІЯ

Софі Оксанен народилася у місті Ювяскюля 
(Фінляндія) у 1977 році. Вона вивчила ес-
тонську мову від матері, але пише фінською. 
І в п’єсах, і романах Оксанен європейська 
історія показується на прикладі Естонії. 
Оксанен викриває жорстоку і нелюдську 
природу тоталітарних відносин влади. У тво-
рах вона приватне переплетене з великими 
політичними подіями. У 2021 році в Украї- 
ні було перекладено нову книгу Оксанен 
»Koirapuisto« (пер.: »Собачий майданчик«).

SOFI OKSANEN FINLAND

Sofi Oksanen was born in 1977 in Jyväskylä, Finland. She 
learned Estonian from her mother, but she writes in Finnish. In 
Oksanen’s plays and novels, the example of Estonia is used to 
dissect European history and reveal the brutal and misanthropic 
nature of totalitarian power structures. In Oksanen’s work, the 
private sphere is closely connected to larger political events. 
In 2021, her new novel, »Koirapuisto« (Eng. »Dog Park«), was 
translated into Ukrainian. 
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СЕРГІЙ ОСОКА УКРАЇНА

Сергій Осока народився у 1980 році у Вели-
кій Багачці поблизу Полтави. Він розпові-
дає історії, як правило, про екзистенційні 
переживання, як-от голод, старіння, хво-
роби, слабкість, безнадія та відчуження, 
потужно описуючи минущість любові, біль і 
гіркий смак розчарування. Осока став пере-
можцем міжнародного літературного кон-
курсу молодих авторів »Гранослов-2000«. 
Він також працює як літературний перекла-
дач.

SERHIY OSOKA UKRAINE

Serhiy Osoka was born in 1980 in Velyka Bahachka, near Poltava. 
His prose stories are generally about existential experiences 
like hunger, ageing, disease, weakness, hopelessness, and 
alienation, with powerful descriptions of the transience of love, 
pain, and the bitter taste of disappointment. Osoka was a winner 
at the 2000 Granoslov International Literary Competition for 
young authors. He also works as a literary translator.
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ВАЛЕРІЙ ПУЗІК УКРАЇНА

Український художник, письменник та ре-
жисер Валерій Пузік народився у Телі-
жинцях Хмельницької області у 1987 році. 
»Шахта. Ранкове зведення« — це докумен-
тальний роман та підбірка віршів Валерія 
Пузіка, які були написані між 2015 і 2020 
роками. У 2021 році також вийшла дитяча 
книга Пузіка у жанрі фентезі »Делфі та ча-
рівники«, що стала першою книгою з одно-
йменного циклу.

VALERIY PUZIK UKRAINE

Ukrainian artist, writer, and director Valeriy Puzik was born 
in 1987 in Telizhyntsi in the region of Khmelnytskyi. Puzik’s 
book »Shakhta. Rankowe zwedennja« (2021; tr: Mine. Morning 
Report) is a documentary novel and selection of poems by Puzik 
which were written in the period from 2015 to 2020 and reflect on 
his experiences in the volunteer corps. In 2021, Puzik’s fantasy 
children’s book »Delfi ta tschariwniki« (tr: Delfi and the Wizards) 
was published as the first book in an eponymous series.
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МАР’ЯНА САВКА УКРАЇНА

Мар’яна Савка народилась у 1973 році у 
місті Копичинці Тернопільської області. У 
1995 році вийшла її перша поетична збірка. 
Савка також пише прозу та поезію для дітей. 
Разом з Миколою Шейком вона у 2001 році 
заснувала »Видавництво Старого Лева«. 
Савка живе та працює у Львові.

MARIANA SAVKA UKRAINE 
Mariana Savka was born in the western Ukrainian city of 
Kopychyntsi in 1973. In 1995, she debuted her first collection 
of poetry, »Oholeni rusla« (tr: Naked Riverbeds). Together with 
Mykola Sheiko, she founded the Old Lion Publishing House in 
2001. Savka lives and works in Lviv.
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КРІСТІАН УТЦ ШВЕЙЦАРІЯ

Швейцарський письменник Крістіан Утц 
народився 1963 року в Егнаху. За свою лі-
тературну творчість Утц був удостоєний, зо-
крема, премії конкурсу Інґеборґ Бахманн у 
1999 році, премії Федерації німецьких галу-
зей промисловості у 2005 році та Bodensee-
Literaturpreis у 2010 році. 

CHRISTIAN UETZ SWITZERLAND 
The Swiss writer Christian Uetz was born in 1963 in Egnach. 
For his literary work, Uetz has been awarded, among others, 
the 3sat Prize of the Ingeborg Bachmann competition in 1999, 
the Federation of German Industries Prize in 2005, and the Lake 
Constance Literature Prize in 2010.
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ЛЮДМІЛА УЛІЦКАЯ РОСІЯ

Людміла Уліцкая народилася в 1943 році в 
Давлеканово, Башкірія, куди евакуйова-
ли її родину під час Другої світової війни. 
Вона виросла в Москві. Її перша публікація, 
повість »Сонечка«, була опублікована у лі-
тературному журналі »Новый мир«. У 1994 
році книга була названа Найкращою пере-
кладеною книгою року у Франції та отримала 
французьку премію Медічі. У цій повісті, як і 
у своїх подальших оповіданнях та романах, 
Уліцкая зображує повсякденний світ людей 
у   Радянському Союзі, чиї життя сильно пе-
реплітаються. Людміла Уліцкая також від-
крито виступає за свої політичні переконан-
ня. Її книги перекладено більш ніж 33 мова-
ми. За свої роботи вона отримала численні 
нагороди.

LUDMILA ULITSKAYA RUSSIA

Ludmila Ulitskaya was born in 1943 in Davlekanovo, Bashkiria, 
where her family was sent after being evacuated during World 
War II. She grew up in Moscow. Her first publication, the long 
story »Sonechka« (1992; Eng. »Sonechka«, 2005), appeared in 
the literary magazine »Novy Mir«. In 1994, the book was named 
best translated book of the year in France and earned the author 
the French Medici Prize. In it, as in her subsequent stories and 
novels, she depicts the everyday world of people in the Soviet 
Union whose lives are intensely intertwined. Ludmila Ulitskaya 
has also openly advocated for her political beliefs. Her books 
have been translated into more than 33 languages.

©
 C

at
o 

Le
in

САША ФІЛІПЕНКО БІЛОРУСЬ

Білоруський письменник Саша Філіпенко 
народився у Мінську у 1984 році. Працював 
журналістом, сценаристом, автором кліпів 
у сатиричному шоу та телеведучим. Дебют-
ний роман Філіпенка »Бывший сын« (пер.: 
»Колишній син«) (2014) — про молодого 
чоловіка з Мінська, який впав у кому після 
аварії. Після десяти років, під час яких за 
ним доглядає його бабуся, він прокидаєть-
ся, але його країна, Білорусь, залишається 
в комі. Філіпенко отримав літературну пре-
мію »Русская премия« за свій роман, який 
він написав у відповідь на придушення про-
тестів у 2010 році, коли Лукашенка вчетвер-
те було оголосити президентом.

SASHA FILIPENKO BELARUS

The Belarusian writer Sasha Filipenko was born in Minsk in 
1984. After attending the Akhremchik Lyceum of Arts, he studied 
humanities in Saint Petersburg, graduating with a master’s 
degree in 2009. He has worked as a journalist, screenwriter, 
gag writer for a satire show, and television host. Filipenko’s 
debut novel, »Byvshij syn « (2014; tr: Ex-Son), is about a young 
man from Minsk who falls into a coma after an accident. After 
ten years of being cared for by his nurturing grandmother, he 
awakens, but his country, Belarus, remains in a coma. Filipenko 
received the Russian literary prize Russkaja Premija for his 
novel, which the author wrote in response to the 2010 crackdown 
on protests when President Lukashenko was declared president 
for the fourth time.
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АНҐЕЛІКА ФРЕЙТАС БРАЗИЛІЯ

Анґеліка Фрейтас народилася в Пелотасі, 
Бразилія, у 1973 році. Її вірші були вперше 
опубліковані в антології бразильської по-
езії, надрукованій в Аргентині, під назвою 
»Cuatro poetas Recientes del Brasil« (2006). 
Рік по тому вона випустила свою першу 
публікацію під назвою »rilke shake« (2007).  
У своїх текстах Фрейтас спирається на усні 
традиції жанру та культивує вільний підхід 
до метрик, регістрів мовлення та цитат.

ANGÉLICA FREITAS BRAZIL

Angélica Freitas was born in Pelotas, Brazil in 1973. Her poems 
were first published in an anthology of Brazilian poetry, which 
was published in Argentina, under the title »Cuatro poetas 
Recientes del Brasil« (2006, tr: Four New Brazilian Poets).  
A year later, she released her first publication with »Rilke Shake« 
(2007; Eng. 2015). In her texts, she draws from the oral traditions 
of the genre and cultivates a free approach to metrics, registers, 
and quotes.
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БОРИС  ХЕРСОНСЬКИЙ УКРАЇНА

Борис Херсонський народився у 1950 у Чер-
нівцях, вивчав медицину в Івано-Франків-
ську і Одесі. Свої перші вірші він видав ще 
під час навчання у виші. Його твори друку-
валися як у регіональній пресі в Одесі, так 
і за кордоном, у літературних часописах та 
антологіях. За свою літературну творчість 
Херсонський отримав численні нагороди.

BORIS KHERSONSKY UKRAINE

Boris Khersonsky was born in 1950 in Chernivtsi, Ukraine and 
studied medicine in Ivano-Frankivsk and Odesa. He published 
his first poems while still at university. His works were published 
in Odesa’s municipal press as well as abroad in literary journals 
and anthologies. Khersonsky’s literary work has won him many 
awards.
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ЛЮДМИЛА ХЕРСОНСЬКА УКРАЇНА

Народилась у Тирасполі, Молдова, у 1964 
році. Людмила Херсонська авторка трьох 
збірок поезій. Її роботи відзначені премією 
Волошина та перекладені кількома мова-
ми, включаючи німецьку та литовську. Як 
професійна перекладачка, вона переклала 
російською мовою поезію багатьох авторів, 
зокрема Шеймуса Хіні. У США її вірші публі-
кувалися в журналах »Poetry International«, 
»Plume« та інших.

LYUDMYLA KHERSONSKA UKRAINE

Born in Tiraspol, Moldova in 1964, Lyudmyla Khersonska is 
an award-winning poet and the author of three collections of 
poetry. Her work has been honored with the Voloshin Prize 
and translated into several languages, including German and 
Lithuanian. A professional translator, she has translated the 
poetry of many authors, including Seamus Heaney, into Russian. 
In the USA, her poems have appeared in »Poetry International«, 
»Plume«, and other journals.
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МАРІУС ФОН МАЄНБУРГ НІМЕЧЧИНА

Маріус фон Маєнбург народився 1972 року в Мюнхені. Його 
п’єси перекладені понад 30 мовами та ставились як у Німеч-
чині, так і за кордоном. У 1998 році Маріус фон Маєнбург по-
чав працювати з Томасом Остермаєром у Німецькому театрі у 
Берліні, з 1999 року — у театрі Schaubühne am Lehniner Platz. 
В останньому з 2009 року він також ставить вистави. Серед 
отриманих нагород — премія Кляйста для молодих драматур-
гів та Премія Франкфуртського фонду авторів.

MARIUS VON MAYENBURG GERMANY

Marius von Mayenburg was born in Munich in 1972. His plays 
have been translated into over 30 languages and performed 
at home and abroad. In 1998, he began working with Thomas 
Ostermeier at the Deutsches Theater Berlin, and since 1999, 
he has worked at the Schaubühne am Lehniner Platz, where 
he has also been directing since 2009. His awards include the 
Kleist Prize for Young Playwrights and the Frankfurt Authors’ 
Foundation Prize.
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ІГОР БАУЕРСІМА ШВЕЙЦАРІЯ

Ігор Бауерсіма народився у 1964 році у Празі, виріс у Швей-
царії. Його твори, перекладені понад 20 мовами та поставлені 
понад 140 театрами по всьому світу, нерідко звертаються до 
філософських концепцій. З 2007 року разом з Режан Десвінь-
єс він також пише для кінематографу. Здобув чимало наго-
род, зокрема Бернську книжкову премію в 2001 році. За твір 
»Norway.today« Ігор Бауерсіма був визнаний найкращим мо-
лодим автором 2001–2002 року за версією журналу »Theater 
heute«.

IGOR BAUERSIMA SWITZERLAND

Igor Bauersima was born in Prague in 1964 and raised in 
Switzerland. His works, which have been translated into 20 
languages and performed on over 140 stages worldwide, 
primarily make use of philosophical concepts. Since 2007, he 
has also been writing for film, together with Réjane Desvignes. 
He has been awarded, among others, the 2001 Bern Book Prize 
and was named best young author of 2001/2002 by the magazine 
»Theater heute« for his drama »norway.today«.

ГАЛИНА ВДОВИЧЕНКО УКРАЇНА

Українська журналістка і письменниця Га-
лина Вдовиченко навчалася на філологіч-
ному факультеті Львівського національного 
університету імені Івана Франка. У 2008 році 
вона дебютувала романом »Пів’яблука«. 
У 2015 році було опубліковано першу ча-
стину серії »36 і 6 котів« про пригоди без-
домних котів, яка стала частиною програми 
початкової та середньої школи в Україні.

HALYNA VDOVYCHENKO UKRAINE

Ukrainian journalist and writer Halyna Vdovychenko studied 
philology at the Ivan Franko National University of Lviv. In 2008, 
Halyna Vdovychenko made her debut with the novel »Pivyabluka« 
(tr: Half of an Apple). In 2015, the first part of the trilogy »36 i 6 
kotiv« (tr: 36 and 6 Cats), about the adventures of stray cats, 
was published; it was added to the reading program of Ukraine’s 
primary and secondary education system.
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БЕТТІНА ВІЛПЕРТ НІМЕЧЧИНА

Беттіна Вілперт народилась 1989 року у місті 
Еггенфельден. Вона — фіналістка 23-го від-
критого фестивалю Mike, лауреатка літера-
турної стипендії в Клагенфурті та мистець-
кої резиденції PROSANOVA 2017. Вілперт 
публікувалась у виданнях »Bella Triste«, 
»Metamorphosen«, »Outside the Box«, »P.S. 
Politisch Schreiben« та »testcard«. Її дебют-
ний роман »Нічого, що з нами не відбува-
ється« ( »nichts, was uns passiert«) був від-
значений літературною премією »Aspekte« 
німецького телеканалу ZDF 2018 року і був 
адаптований для театру.

BETTINA WILPERT GERMANY

Bettina Wilpert, born in 1989 in Eggenfelden, was a finalist for 
the 23rd Open Mike, a grant recipient of the 20th Klagenfurt 
Literature Course, and Artist in Residence at PROSANOVA 2017. 
She has been published in »Bella Triste«, »Metamorphosen«, 
»Outside the Box«, »P.S. Politisch Schreiben«, and »testcard«. 
Her debut novel, »Nichts, was uns passiert« (tr: Nothing That 
Happens to Us) was awarded, among others, the 2018 ZDF 
Aspekte Literature Prize and was adapted for the stage.
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ФЕРДІНАНД ЛУТЦ НІМЕЧЧИНА

Фердінанд Лутц народився 1987 року. 
Він — художник коміксів, сценарист, 
видавець та аніматор у Кельні. Вивчав 
економіку та соціологію у Констанції 
та Парижі. З 2011 року щомісяця пу-
блікує свої комікси в »Dein SPIEGEL«, 
а його серію у форматі книжок видає 
»Reprodukt«. Лутц є співредактором 
дитячого комічного журналу »Polle«, ви-
ступає з графічними читаннями та про-
водить майстер-класи.

FERDINAND LUTZ GERMANY 
Ferdinand Lutz, born in 1987, is a comic book artist, screenwriter, 
publisher, and animator in Cologne. He studied economics and 
sociology in Constance and Paris. Since 2011, he has published 
his comics monthly in »Dein SPIEGEL«, and his series have 
appeared as books with Reprodukt Verlag Berlin. He is co-editor 
of the children’s comic magazine »Polle«, performs scenic 
readings, and conducts workshops.
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МАВІЛЬ НІМЕЧЧИНА

Мавіль народився у Берліні. Уже у восьми-
річному віці він почав малювати. Після за-
кінчення школи він почав вивчати комуні-
каційний дизайн у Вищій школі мистецтв у 
Берліні-Вайсензеє, де заснував групу авто-
рів коміксів »Моноґатарі«. За комікс про ди-
тинство у НДР »Країна дітей« (2014) Мавіль 
отримав престижну Премію Макса і Моріца.

MAWIL GERMANY

Mawil was born in Berlin. He began drawing at the age of eight. 
After graduating from school, he studied communications design 
at the Weißensee Academy of Art Berlin. He was co-founder of 
the Monogatari comics group. Mawil received the Max & Moritz 
Prize for »Kinderland« (2014; Eng: »Kinderland: A Childhood in 
East Berlin«, 2019), his comic about his childhood in the GDR.
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СЕБАСТЬЯН МЕШЕНМОЗЕР НІМЕЧЧИНА

Себастьян Мешенмозер народився у Фран-
кфурті-на-Майні. В його останній книзі Ме-
шенмозер »Курча Чік« (2021) курка перевер-
тає гендерні ролі з ніг на голову. Себастьяна 
Мешенмозера було номіновано на Премію 
німецької дитячої літератури у 2007 році, 
2015 та 2018 роках.

SEBASTIAN MESCHENMOSER GERMANY

Sebastian Meschenmoser was born in Frankfurt am Main. In his 
latest children’s book, »Chick« (2021), a chicken turns gender 
roles upside down. Meschenmoser was nominated for the 
German Youth Literature Award in 2007, 2015, and 2018.
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МІКАЕЛЬ РОСС НІМЕЧЧИНА

Мікаель Росс народився в Мюнхені. Ще 
в дитинстві він був захопленим читачем 
і малював комікси. Його перший комікс, 
»Herrengedeck« , мав 35 сторінок. Він у 2013 
році намалював і написав графічний роман 
»Les pieds dans le béton« (пер.: »Цементне 
взуття«). Комікси Мікаеля Росса демонстру-
валися на різних виставках та фестивалях 
коміксів у Німеччині та Швейцарії. 

MIKAËL ROSS GERMANY 
Mikaël Ross was born in Munich. Even as a child he was an 
enthusiastic reader and drawer of comics. His first comic book, 
»Herrengedeck« (2008; tr: Boilermaker) was 35 pages long. In 
2013, he drew and wrote the graphic novel »Les pieds dans le 
béton« (tr: Cement Shoes). Mikaël Ross’s comics have been 
displayed at various exhibitions and comic festivals in Germany 
and Switzerland.

ЛЕА-ЛІНА ОППЕРМАНН НІМЕЧЧИНА

Леа-Ліна Опперманн народилася в Бер-
ліні в 1998 році. Під час навчання в школі 
відвідувала семінар з творчого письма в 
Боннському університеті. Спочатку писала 
коротку прозу та тексти для своїх коротко-
метражних фільмів. У 2014 році вона стала  
лауреаткою молодіжної кінопремії CAMäleon 
Фонду Гайнца Сільмана. З 2016 по 2020 
рік вона вивчала ораторське мистецтво в 
Штутгарті. Її перший роман для молоді, пси-
хологічна камерна п’єса «Що ми думали, 
що ми робили» (2017), яка зараз є частиною 
шкільної програми, була адаптована для 
сцени і отримала численні нагороди.

LEA-LINA OPPERMANN GERMANY

Lea-Lina Oppermann, born in Berlin in 1998, attended a 
seminar for creative writing at the University of Bonn during her 
high school years and initially wrote short prose and texts for 
short films. In 2014, she was the winner of the CAMäleon Youth 
Film Award from the Heinz Sielmann Foundation. From 2016 to 
2020, she studied the art of speaking in Stuttgart. Her first novel 
for young adults, the psychological chamber play »What we 
thought, what we did« (2017), is now part of school reading, has 
been adapted for the stage and has received numerous awards.
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БУДИНОК ВЧЕНИХ
Сабанеїв міст, 4

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА
Французький бульвар, 24/26

ОДЕСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ
МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР
ІМЕНІ В. ВАСИЛЬКА
Пастера, 15

HOUSE OF SCIENTISTS
Sabaneev Mist, 4

ODESA I. I. MECHNIKOV NATIONAL
UNIVERSITY
Frantsuz’ky Bulvar, 24/26

ODESA ACADEMIC UKRAINIAN
MUSIC AND DRAMA THEATER
V. VASYLKO
Pastera, 15
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