Irina Prochorowa go ciem specjalnym 55. MTK
Irina Prochorowa pełni bardzo wa n rol we współczesnym yciu intelektualnym Rosji.
Z wykształcenia jest filologiem. Z funkcji, które pełni w yciu publicznym, najwa niejszymi s :
główny redaktor czasopisma „Nowoje Litieraturnoje Obozrienje” (Nowy Przegl d Literacki), szef
wydawnictwa o takiej samej nazwie. Jest współzało ycielk (wraz z bratem) Fundacji Inicjatyw
Kulturalnych Michaiła Prochorowa. Jest równie Prezesem tej fundacji.
Wydawnictwo NLO podejmuje lini czasopisma i promuje ciekawe inicjatywy naukowe i kulturalne.
ci le zwi zane jest ze rodowiskami uniwersyteckimi w Rosji i zagranic . Jako szef wydawnictwa
Irina Prochorowa jest inicjatorem wydawania serii polskiej prozy (do tej pory ukazało si 25 pozycji).
Fundacja Prochorowa podejmuje bardzo ciekawe inicjatywy w zakresie marketingu kultury
(organizacja najwi kszych na Syberii Targów Ksi ki w Krasnojarsku, festiwal teatralny „Kaktus”
w Norylsku). Wa ny jest równie projekt „Transcript” wspieraj cy przekłady literatury rosyjskiej na
inne j zyki. Misj fundacji jest wspieranie inicjatyw kulturalnych w rosyjskich regionach. W tym roku
jednak, oprócz realizacji projektów w Krasnojarskim Kraju, gdzie znajduje si główne biuro fundacji,
otwarte zostanie równie biuro w Moskwie.
Najbardziej presti owym pomysłem Iriny Prochorowej jest ufundowanie nagrody literackiej NOS
(Nowaja Słowiestnost’) – Nowe Pi miennictwo, która jest przyznawana co roku młodym autorom.
Nagroda ta zyskuje z ka dym rokiem coraz wy sz pozycj na rynku rosyjskim. W tym roku Fundacja
Prochorowa i Irina osobi cie została wyró niona Złot

Mask

„za wspieranie rosyjskiej sztuki

teatralnej”.
Prochorowa cz sto bierze udział w dyskusjach o stanie rosyjskiej inteligencji prowadzonych zarówno
w telewizyjnych programach kulturalnych, jak i na łamach prasy. W tym roku aktywnie realizuje
rosyjskie projekty we Francji w ramach „Roku rosyjskiego we Francji”.
Jej pobyt w Polsce zwi zany jest bezpo rednio z 55. Mi dzynarodowymi Targami Ksi ki
w Warszawie. Równie wa na jest mo liwo

współpracy IAM-u z Fundacj

Prochorowa przy

organizacji polskich imprez kulturalnych w Rosji. Fundacja Prochorowa, jak równie sama Irina
Prochorowa wyró niaj si zachowaniem swojej niezale no ci.
O Polsce Irina mówi z du ym uznaniem i sentymentem. Polska była pierwszym zagranicznym krajem,
który udało si jej odwiedzi .
Spotkanie z Irin Prochorow odb dzie si w sobot 22 maja o godz. 11, sala Goethego, PKiN.

