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Вийдуть друком у 2013 році
Карло Міла. Добірка віршів
Переклад з англійської Ганни Яновської
Карло Міла — поетеса, яка ідентифікує себе з островами Тонґа, так само, як і
класик тихоокеанської поезії Конаї Гелу Таман. Її поезія соціальна, політична,
індивідуалізована з присмаком суспільного. 2006 року її книга “Dream Fish Floating”
отримала Премію Джесі Макей за першу книгу та Новозеландську книжкову
премію.
Віті Ігімаера. Верхи на киті
Переклад з англійської Ганни Яновської
Бестселлер від знаменитого новозеландського письменника маорійського
походження Віті Ігімаера розповідає про долю дівчинки маорі в сучасному світі
непорозумінь і безвір’я. Доля стати на чолі свого племені припала тендітній
Пайкеа, яка долає безліч труднощів, аби досягнути такої простої речі, як повага
рідних. За цим романом 2002 року знято однойменний фільм.
Емма Андієвська. Добірка сонетів
Українська письменниця, поетеса та художниця. Створила власний світ поетичних
та художніх образів у високоіндивідуальній манері. Авторка належить до важливих
представників модернізму в українській літературі другої половини XX ст.
Письменницю часто пов'язують з Нью-Йоркською групою українських літераторів
на еміграції. Поетеса відома тим, що, пишучи у формі класичного сонету,
кардинально його реформувала використанням дисонансів та далекосяжних
смислових асоціацій між побутовими речами та філософськими поняттями.
Анна Келлас. Вірші з білої кімнати
Переклад з англійської Ганни Яновської
Анна Келлас народилася в Йоганнесбурзі, ПАР. Належала до літературного
угрупування «Circle of Eight», яке збиралося вдома у відомого письменника Ліонеля
Абрахамса (1928–2004), дружба з яким багато означає для цієї поетки. 1986 року,
коли в Південноафриканській Республіці оголосили надзвичайний стан, була
змушена разом із чоловіком-журналістом і двома синами переїхати до Австралії.
Зараз мешкає в Гобарті на острові Тасманія.
Франк Сарджесон. Оповідання
Переклад з англійської Сергія Терещенка
Франк Сарджесон — чи не перший новозеландський письменник, який став
відомим завдяки своїм коротким оповіданням. Українською твори письменника
раніше не перекладалися. Його доробок часто порівнюють з творчістю ще однієї
новозеланської письменниці – Кетрін Мансфілд, засновниці прийому “потік
свідомості”, який згодом перейняла її подруга і коханка Вірджинія Вульф.
Пйотр Мацежинський. Антологія концтабірних віршів
Переклад з польської Наталі Лобас та інших
Нова книжка відомого польського поета Пйотра Мацежинського зробила
справжній скандал в польській літературі та поза нею. Книга написана у формі
щирих листів наглядача німецького концтабору часів Другої світової війни.
Особлива лірична іронія поета додає неймовірно гіркого присмаку цим віршам,
наштовхуючи на роздуми й ставлячи безліч запитань до сучасного світу.
Анета Камінська. Зберегти зміни
Переклад з польської Юрія Завадського
Книжка-бульдозер сучасної поезії, котра виставляє естетичний текст на чільне
місце, виявляючи його глибинні механізми й структури. Анета Камінська відома
перекладачка, яка працює над популяризацією української літератури в Польщі,
часто бере участь у літературних подіях в Україні.
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Ейвінд Юнсон
1900 – 1976, Швеція
Письменник, сценарист.
Закінчивши неповну
середню школу, працював
на різних роботах, був
співробітником багатьох
газет. Упродовж кількох
років відвідав Німеччину,
Францію й тимчасово
оселився у Швейцарії.
Завдяки самонавчанню
він здобув напрочуд
багату освіту – одну з його
прикметних рис.
Його перша збірка новел
автора — «Четверо
чужоземців» (1924).
Наступним став роман
«Тімани і справедливість»
(1925). Вплив психоаналізу
на Юнсона позначився
в романі «Спогади»
(1928). З їдкою іронією
автор зображає постать
фабриканта в романі
«Коментарі до падіння
зірки» (1929). Цикл
автобіографічних романів
про Улофа (1934 – 1937)
розповідає про долі
робітничої молоді, описує
шлях Юнсона до знання,
громадянської свідомости,
віри в самого себе й
зрілости. Перед Другою
світовою війною й у її
часи письменник палко
захищав демократію в її
боротьбі з диктатурою.
Антифашистську
спрямованість мають роман
«Нічне навчання» (1938) і
трилогія «Крілон» (1941 –
1943). Повісті «Пан супроти
Спарти» (1946), «Прибій»
(1946) на сюжет «Одіссеї»,
філософсько-історичні
романи «Мрії про троянди
і полум’я» (1949) та «Хмари
над Метапонтом» (1957)
пройняті духом символізму.
Автор роману «Епоха його
величности» (1960) про
правління Карла Великого.
Збірка оповідань «Ще
раз, капітане!», яка тісно
пов’язана з долею автора,
відкриває незвичний
художній світ творів Ейвінда
Юнсона. Вправно й ощадно
виписані о́брази його
оповідань викликають
суперечливі відчуття, що
додає особливого присмаку
цій книжці — путівнику у
шведський світ.
Разом із Гаррі Мартінсоном
у 1974 році Ейвінд Юнсон
дістав Нобелівську премію
— «за майстерність прози,
що охоплює багато країн та
епох і служить ідеї свободи».

Ейвінд Юнсон. Ще раз, капітане!
Переклад зі шведської Олега Короля
«Капітан сходить на місток. Насправді ж обережно
приміщає важкий зад на перевернуту пачку з-під цукру,
кладе брудні кулаки на стерно, закриває очі на бентежливе
довкілля й поринає в дрімоту. Він п’яний, сьогодні субота.
«І що це за капітанський місток! — каже він собі під ніс.
— Пачка з-під цукру за нікудишнім штурвалом. А ця
посудина! Біла, зветься «Голубка», тобто була колись біла,
але фарба облізла. І що це за регістрова тонна, що це за
швидкість, що це за екіпаж, що це за море?
[..]
Капітан сідає в їхній човен. І чує, що хтось на причалі каже:
та вони ж утопляться, не можна їм дозволити відплисти.
«Утопляться, — думає Ю. Ґ. — Найбільша глибина тут —
якихось кілька метрів. Та якщо човен перевернеться на
глибині метра, то вони завжди дадуть собі раду. Хто-хто, а
вони завжди дадуть собі раду».
Він стає за стерно й віддає накази. Один співає, другий
вичерпує воду, третій орудує вітрилом. Ось тепер будемо
лавірувати. «Ет, — думає капітан-командувач, — все одно
досада. Всього один метр під кілем. Та ще й такий човен».
— Гей! — гукають брати моря і шторму.
І капітан відповідає їм доброю, приязною, прощальною
усмішкою.»
ISBN 978-966-2362-73-2
145×210 мм
152 сторінки
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Василь Махно. Я хочу бути джазом і рок-н-ролом.
Вибрані вірші про Тернопіль і Нью-Йорк

Василь Махно
1964, Чортків
Поет та есеїст. Автор восьми
поетичних збірок «Схима»
(1993), «Самотність Цезаря»
(1994), «Книга пагорбів та
годин» (1996), «Лютневі
елегії та інші вірші» (1998),
«Плавник риби» (2002), «38
віршів про Нью-Йорк та
дещо інше» (2004), «Cornelia
Street Café: нові та вибрані
вірші 1991-2006» (2007),
«Зимові листи» (2011), двох
книжок есеїстики «Парк
культури та відпочинку
імені Ґертруди Стайн»
(2006), «Котилася торба»
(2011), п’єс «Coney
Island» (2006), «Bitch/
Beach Generation» (2007),
перекладів польських поетів
Збіґнєва Герберта
«Струна світла» (1996) та
Януша Шубера «Спійманий
у сіть» (2007). Вірші, есе
та драми Василя Махна
перекладено багатьма
мовами, зокрема
польською, німецькою,
сербською, німецькою,
російською, литовською,
чеською, малаямською,
іврит, їдиш, іспанською та
ін. Окремими виданнями
виходили вибрані вірші: у
Польщі «Wedrowcy» (Poznan,
2003), «34 wierszy o Nowym
Jorku i nie tylko» (Wroclaw,
2005), «Нитка/Nitka»
(Pogranicze, Sejny, 2011),
«Dubno, kolo Lezajska»
(Lezajsk, 2012); Румунії
«Fiecare obiect isi are locul
sau» (Craiova, 2009); США
«Thread and Selected
New York Poems» (New York,
2009), «Winter Letters» (New
York, 2011). Твори В. Махна
друкувалися в різноманітних
літературних часописах
України, США, Польщі.
Сербії, Румунії, Росії, Чехії,
Литви та інших країн
(Критика, Сучасність,
Україна, Потяг 76, AGNI,
Absinthe, Poetry International,
Interlitq, Post Road,
Tworczosc, Fraza, Rzecz
Pospolita, Strony, Мостови,
Scrisul Romanesc, Арион,
Новая Юность, Новый Мир,
Texty, SiauresAtena, Literatura
ir menas та ін.). Лавреат
премії ім. С. Будного (1994),
журналу «Кур’єр Кривбасу»
(2008, 2009), Фонду Лесі і
Петра Ковалевих (2009).
Учасник багатьох
Міжнародних поетичних
фестивалів у Сербії, Польщі,
Словенії, Румунії, Німеччині,
Індії, Колумбії, Нікараґуа та
США. З 2000 року мешкає у
Нью-Йорку.

Перша книжка серії української поезії видавницва «Крок»
представляє вибрані вірші про Тернопіль і Нью Йорк
відомого українського поета Василя Махна. Книжка
складається з двох частин: «Джаз» і «Рок-н-рол». Вірші в
різний спосіб пов’язані з географічними пунктами, котрі
відіграла в поетовій долі важливу роль. Цей том, як і всі
наступні книжки серії, містить коротке інтерв’ю з поетом,
зумисне спроектоване для цього видання.
поезія — мабуть перейде в слова і зникне в провінції
від постійного пошуку сенсу життя і провізії
де все сходить з рук
бліді поетески помалу спиваються
співають пісень — акушерством займаються
і блядством — як вислід душевних мук
					
Василь Махно
...Юрій Завадський: Найголовніше: сьогодні стиль
Вашого поетичного письма впізнається відразу; чи
можете розповісти про власне бачення поетики та
принципів побудови свого поетичного тексту?
Василь Махно: Я прихильник деталей, я урбаніст, мої
поетичні деталі виринають з пам’яті місця, а самі ці
місця розпорошені у багатьох сферах від Тернополя і
Нью-Йорка до метафізики. На сьогодні я вже бачу свої
пагорби та долини, якими мені довелося перейти, щоби
пружність поетики та форми не переставали взаємодіяти
поміж собою, якимось чином впливаючи на естетику
та емоцію вірша. Мої принципи доволі стихійні, якщо
говорити про побудову вірша, вони не однозначні й не
визначені раз і назавжди. Формально моя внутрішня
боротьба поміж верлібром та римованим віршем так і
не вирішена; тематично — Нью-Йорк як текст мною до
кінця не дописаний, ніяких принципів написання вірша
я не маю, бо схильний мислити, що цей словесний вибух
твориться з конкретики та метафізики, а тому якомусь
аналізові важко піддається...
ISBN 978-966-2362-87-9
150×160 мм
108 сторінок
Ідея та укладання серії: Юрій Завадський
Дизайн: стронґовський
Редактор: Олена Шарговська
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Крістіна Кілборн
1967, Мускока
Автор чотирьох романів,
серед яких твори для
дорослих і підлітків.
Письменниця закінчила
відділ літературної творчості
в університеті міста
Відзор, провінція Онтаріо.
Крістіна виросла в Мускока,
курортній місцевості в
центрі Онтаріо. Мандрувала
Африкою, Центральною
та Південною Америкою,
довгий час мешкала зі своїм
чоловіком на його рідній
Новій Зеландії. Авторка
має великий досвід роботи
як журналіст, копірайтер,
контент-менеджер. Мешкає
з чоловіком і двома дітьми в
Маунт Альберт, Онтаріо.

Крістіна Кілборн. Дорогами озера Ґоу Гоум
Переклад з англійської Марії Шимчишин
Озеро Ґоу Гоум розташоване в мальовничій місцевості,
що неначе порізана багатьма протоками, ріками,
болотами, озерами й озерцями, котрі своїми водами
приєднані через затоку Джорджіан до величезного озера
Гурон. Роман розповідає про шлях головної героїні до
віднайдення своєї родини, кожна з гілок якої по-своєму
освоїлася в сучасному світі. Сюжет розгортається на тлі
сучасного життя канадських індіанців в недоторканих
краєвидах Канади. Усі події обертаються навколо
своєрідного осердя — озера Ґоу Гоум. Книжка буде цікавою
для шанувальників доброї сучасної прози і широкого кола
читачів різного віку.
Ми переїхали не озираючись, маючи лише кілька клунків
на кузові позашляховика — все решта було в новому
помешканні. Увесь непотріб ми залишили у старому
будинку, бо люди, які купили його, й так збиралися
зруйнувати його бульдозером і звезти все на смітник. Вони
планували розрівняти наше життя з землею і збудувати
великий двоповерховий будинок із гаражем. За кілька років
вони, напевно, збудують і басейн, і сауну завбільшки з нашу
стару кухню. Мені було боляче, що вони зруйнують усе
вщент, але я розуміла, що мало хто зміг би жити тут.
Для мене це виглядало так, наче вони збиралися поховати
вісімнадцять років мого життя, змішати його зі щебенем
і старими цвяхами, зі штахетами та сайдингом — просто
розрівняти все бульдозером, зробивши вигляд, що тут
нічого не було. Коли вони закінчать, наше минуле буде
цілком стертим, і Гамар не раз перевернеться у гробі,
протестуючи проти цього. Але я намагалася менше
думати про минуле, а натомість дивитися у майбутнє.
ISBN 978-617-692-038-0
145×210 мм
232 сторінки
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Фрейзер Сазерленд
Канада
Походить з Нової Шотландії,
по якій багато подорожує.
Мешкає в Торонто,
провінція Онтаріо, Канада.
Його твори публікувалися у
друкованих та онлайнових
журналах і антологіях,
перекладені французькою,
італійською, албанською,
сербською мовами, мовою
фарсі, а тепер і українською.
Перш ніж стати вільним
письменником і редактором,
Фрейзер Сазерленд
працював репортером і
штатним письменником
у кількох великих газетах
та журналах. Сазерленд
брав участь у написанні
та редагуванні словників,
і він, мабуть, єдиний
канадський письменниклексикограф. Минулого
року Фрейзер Сазерленд
видав свою десяту збірку
поезій «Філософія якби».
З-поміж його доробку варто
виокремити книги «Наївний
стиль: Дослідження
творчості Гемінґвея і
Каллагана» та «Джон
Ґласко: Есей і бібліографія».
«Втрачений паспорт:
Життя та слова Едварда
Лейсі» — шістнадцята книга
письменника.

Фрейзер Сазерленд. Втрачений паспорт.
Життя та слова Едварда Лейсі
Переклад з англійської Альбіни Позднякової і Вікторії Сєдової
Якщо тебе спитають: «Ти гей чи натурал?»,
скажи: «Не знаю, хлопці, я, мáбуть, заблукав».
Едвард А. Лейсі
За словами Фрейзера Сазерленда, Едвард Лейсі завжди
ставив життя попереду літератури. Лейсі був поетом,
вчителем, вченим, пияком, волоцюгою і непокірним
прихильником одностатевого сексу. Цей вічний самітник,
наділенний незвичайною харизмою, став леґендарним
мандрівником, і декотрі з його маршрутів досі залишаються
загадкою. Як зазначає автор книги, Жан Жене мав на
молодого Лейсі неймовірний інтеректуальний вплив.
Його концепція гомосексуальності стала своєрідним
повстанням супроти буржуазного суспільства.
Ця книга — відвертий роман про людину, яка вміла
перетворювати кожен десь свого життя на пригоду. Едвард
Лейсі належав до тих рідкісних письменників Північної
Америки, які були добре обізнані в проблемах Третього
світу кінця ХХ століття. Будучи вправним промовцем і
багатомовним перекладачем, він вчителював у Мексиці,
Трінідаді, Бразилії, Таїланді та Індонезії. У студентські роки
в п’ятдесятих роках дебютував як поет. І друзі, і суперники
добре пам’ятають цього дивного чоловіка: незалежного
і товариського, педантично відстороненого і шанобливо
ввічливого, довічного ворога усілякої влади. У далекі
1950-і він став одним із перших письменників, які
звернулися до теми сексуальних меншин. Видатний
канадський поет Едвард Лейсі належить до невеликої
когорти літераторів, які відомі далеко за кордонами їхньої
батьківщини.
ISBN 978-966-2362-38-1
145×210 мм
536 сторінок

Видавництво «Крок»
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Раґнар Стрьомберґ
1950, Гетеборг
«Батько» сучасної
гетеборзької поезії,
письменник, перекладач,
критик. Автор численних
збірок поезії, перекладав
шведською
Джона Ешбері та сучасну
датську поезію. В Україні
вірші Стрьомберґа
публікувалися в антології
сучасної шведської поезії
«18 поетів із Гетеборга»
(Крок, 2011) та в журналі
“Всесвіт” (№5—6, 2011).

Раґнар Стрьомберґ. Жовтоока
Переклад зі шведської Лева Грицюка
Поетична вершина,
одна з найвизначніших
шведських поетичних збірок
останнього десятиліття.
Карл Веннберґ
Твій день у розрізі: піддатися повітрю, світлу
і вітру
Іти за синню в слідах
крізь пісню
І йти до неї
Жовтоокої
Раґнар Стрьомберґ

Лев Грицюк
1983, Львів
Скандинавіст, перекладач зі
шведської та англійської.
Мешкає у Львові. Веде блоґ
про переклад та літературу
WhyTranslator
levhrytsyuk.blogspot.com.

«Жовтоока» — перша збірка так званої «Катуллової
трилогії» шведського поета Раґнара Стрьомберґа,
яку він видавав упродовж 1990-х років і яка називається
«Вартість перевезення скульптури слона в натуральну
величину». Трилогія містить збірки «Жовтоока» (1990),
«Я — з майбутнього зі смертю, що наступає мені на п’яти»
(1993) та «Вартість перевезення скульптури слона в
натуральну величину» (1996).
ISBN 978-617-692-020-5
160×150 мм
48 сторінок
Дизайн: стронґовський
Ідея: Юрій Завадський

Видавництво «Крок»
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Селіна Тусітала Марш
1971, Окленд
Має самоанське,
тувалійське, англійське
і французьке коріння.
Прізвисько Тусітала
(Оповідач) отримала у
дитинстві після перших
літературних спроб. Пише
англійською зі значними
вкрапленнями мов чи не
всієї Полінезії. Мешкає в
Новій Зеландії з чоловіком
і трьома синами. Стала
першою людиною з
Океанії, яка отримала
ступінь PhD з англійської
мови в Оклендському
університеті. Там же і
викладає зараз
тихоокеанську літературу. У
2009 р. видала книжку поезії
«Fast Talking PI» (Auckland
University Press, 2009).
Селіна також виступала
й виступає редактором
літературних антологій
Полінезії. 2011 року брала
участь у Міжнародному
літературному фестивалі у
Львові.

Ганна Яновська
1980, Харків
За освітою лінґвіст.
Викладає англійську
мову в НТУ «Харківський
політехнічний інститут».
Наприкінці 2008 року
видала збірку віршів і
перекладів «Волохата
книга», наприкінці 2011 —
електронне видання
«Поема першого
січня», обидві книжки з
авторськими ілюстраціями.
Перекладає
англомовних авторів із
різних куточків світу —
зокрема африканських,
австралійських,
новозеландських.

Селіна Тусітала Марш. Tusitala
Переклад з англійської, укладення,
коментарі та післямова Ганни Яновської
Назвати Селіну Марш сучасною поеткою — це твердження,
якому гріш ціна. Не давньою ж. Он у неї скільки там
сучасного міста, машин, графіті на стінах, туристів. А проте
чимало поезій авторки міцно кореняться в традиціях її
рідної словесності. Загалом, словесність Тусітали — на
велику частину усна і на голос-слух розрахована; до збірки
«Fast Talking PI», більша частина текстів якої становить
основу цієї книжки, неспроста додається диск. До віршів,
написаних під час львівського Форуму видавців (частина
«У»), потрапило безліч реальних людей, фраз, ситуацій,
які, вочевидь, хотілося фіксувати й фіксувалося. Так само
у «Fast Talking PI» є вірші, де зафіксовано те, щó Google
видає на пошуковий запит Tusitala, або список справ, тем
для статей, телефонів та іншого загадкового мотлоху на
робочому столі подруги. Деякі явища й ситуації, про які
говорить авторка, не вміщувались у глосарій, тож про них
перекладач розповіла окремо в післямові.
Герої Тусітали існують водночас у кількох просторах,
серед яких простір минулого, простір теперішнього
й повсякденного і простір трансцендентного. І
розташування віршів у книжці, і сама форма їх існування
підказують: ми раз у раз розганяємося через особисту і
родову пам’ять, яку не можна забувати, через власну кухню
з каструльками і програвачем, через ієрогліфи вулиць, —
щоб злетіти. І там відкриється свобода. Ненадовго. Але
туди нам ще повертатися.
ISBN 978-617-692-056-4
160×150 мм
80 сторінок
Дизайн: стронґовський
Ідея: Юрій Завадський

Видавництво «Крок»
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Альберт Вендт
1939, Апіа
Видатний новозеландський
поет, прозаїк, драматург
і художник самоанського
походження. Є заслуженим
професором Оклендського
університету (до виходу
на пенсію викладав
новозеландську та
полінезійську літературу,
літературну майстерність).
З 1970-х років має значний
вплив на літературне
середовище Нової
Зеландії (Аотеароа) та
Океанії, є редактором
антологій сучасної
полінезійської поезії.
Його публікації, часто ним
особисто проілюстровані,
складно перелічити.
2000 року отримав від
новозеландського уряду
орден «За заслуги». Як
художник 2008 року мав
власну виставку в Окленді.
Прочитавши книгу читач
скоро переконається, що
Альберт Вендт належить
до тих митців, навколо
яких неминуче формується
особливе творче
середовище.

Ганна Яновська
1980, Харків
За освітою лінґвіст.
Викладає англійську
мову в НТУ «Харківський
політехнічний інститут».
Наприкінці 2008 року
видала збірку віршів і
перекладів «Волохата
книга», наприкінці 2011 —
електронне видання
«Поема першого
січня», обидві книжки з
авторськими ілюстраціями.
Перекладає
англомовних авторів із
різних куточків світу —
зокрема африканських,
австралійських,
новозеландських.

Альберт Вендт. Від Гаваїв до Аотеароа
Переклади з англійської,
коментарі та передмова Ганни Яновської
Ми вдома, Хоне, після чотирьох гавайських років
тільки от холод зимовий видуває смачне тепло
цих островів із моїх кісток
Оригінальна назва поетичної книжки видатного
новозеландського письменника і художника Альберта
Вендта дослівно звучить так: «Від Маноа до саду Понсонбі»:
тобто її географія починається з веранди автора в долині
у передмісті Гонолулу, переїжджаючи разом із ним на
веранду в одному з районів Окленда (Нова Зеландія).
Зміна пір року в садах обрамлює щоденникові подробиці
простих і не дуже подій. У своєму гавайському домі Альберт
Вендт спостерігає з веранди рух тіней на величних горах
Ко’олау, намагається вихопити з найширшого спектру
думок, уявлень, чуттєвих вражень квінтесенцію життя,
його дух — те, що полінезійці називають словом маулі.
Друга, новозеландська частина книжки складається з
великого циклу поезій, кожна з яких має назву «Сад».
На фоні цих садів ходить старість, шаленіє цунамі,
втрачаються друзі, а проте над садами панує дух
оновлення, у цих віршах багато погідних добрих усмішок.
Книжка цього надзвичайного полінезійця сповнена
стиглою, щедрою життєвою енергетикою: її автор,
паспортно немолодий іменитий письменник, здається,
сам не сприймає занадто серйозно свій вік і супутні
проблеми.
Звичайно, тому що набагато важливіші любов, дружба, і
взагалі — маулі.
ISBN 978-617-692-104-2
160×150 мм
96 сторінок
Дизайн: стронґовський
Ідея: Юрій Завадський

Видавництво «Крок»
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Енрік Казасес
1951, Барселона
Поет, драматург, есеїст,
перекладач, декламатор.
Один з найцікавіших
новаторів у каталонській
поезії останніх років,
який балансує на межі
традиції та аванґарду.
2009 року Енрік Казасес
відвідав Україну в складі
групи каталонських поетів
— гостей Міжнародного
літературного фестивалю у
Львові.

Андрій Антоновський
1973, Хмельницький

Каталіна Джірона
1967, Буенос-Айрес
Каталіна та Андрій з 2002
року утворюють творчий
тандем, перекладаючи
каталонською мовою
твори класиків та сучасних
українських авторів. З
каталонської на українську
переклали твори багатьох
сучасних каталонських
поетів. Друкували свої
переклади у каталонських
періодичних виданнях. Є
постійними учасниками
багатьох поетичних та полідисциплінарних фестивалів
«Поепера» (Poepera), «Боуезія» (Bouesia), «Барселона
Поезія» (Barcelona Poesia),
«ҐРЕК» (GREC), Міжнародний
Літературний Фестиваль у
Львові. Популяризують ідею
встановлення культурного
мосту між Україною та
Каталонією.

Енрік Казасес. Фосфоресцентні канарки
Переклад з каталонської
Андрія Антоновського та Каталіни Джірони
Книжка видатного каталонського поета Енріка Казасеса
відкриває особливу поетику й неймовірний естетичний
метод сучасної каталонської поезії. Це одна з перших
книжок в історії української культури, перекладених
безпосередньо з каталонської мови.
Енрік Казасес cвою першу збірку поезій «Застрягла
ширінка» (La bragueta encallada) видав без авторського
підпису на початку сімдесятих років і лише майже через
десять років – наступну книгу, ведучи весь той час
життя кочівника із зупинками на Тенеріфе, у Монтпелье,
Нотінгемі, на Менорці та Майорці, у Берліні, л’Ескала та
Барселоні. Видав книги «Ота річ» (La cosa aquella), «Початок
з початків та випадок з випадків» (Començament dels
començaments i ocasió de les ocasions), «Фосфоресцентні
канарки» (Canaris fosforescents), «Кинджали» (Coltells), «Ух»
(UH), п’єса «Дай мені» (Do’m), «Без нагана» (Bes nagana)
та інші. Багато років співпрацює з музикантом Паскалем
Комаладою (Pascal Comelade), спільно з яким видав
платівку «У найдикіший лад» (La manera més salvatge).
Рухайся, пташе, з поїздом в очах і нотою тіні, рухай дух
нашого дому й навчи мене бути тобі останньою
скам’янілістю.
Каже так, поки що так.
МАЮ ВСЮ СИЛУ ТА
ВЕСЬ ХОЛОД
У СПІДНИЦІ
ISBN 978-617-692-065-6
160×150 мм
64 сторінок
Дизайн: стронґовський
Ідея: Юрій Завадський
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Лев Грицюк
1983, Львів
Скандинавіст, перекладач
зі шведської та англійської.
Уклав і переклав, зокрема,
антологію сучасної
шведської поезії «18 поетів
із Гетеборга» (Крок, 2011)
та вибрані вірші Ліни
Екдаль «Про бажання стати
виразною як людина» (Факт,
2008), переклав збірку
поезій Раґнара Стрьомберґа
«Жовтоока» (Крок, 2012).
Шведську вивчав 5 років
(2000-2005) у Львівському
університеті як «першу»
мову. Англійської навчався
у Львівській лінгвістичній
гімназії (СШ №4) та в
університеті. Здійснює
поетичні переклади з
данської та норвезької.
Мешкає у Львові. Веде блоґ
про переклад та літературу
WhyTranslator
levhrytsyuk.blogspot.com.

18 поетів із Гетеборга
Сучасна шведська поезія в перекладах Лева Грицюка
«Еммануїл Сведенборґ вважав, що Рай виглядає, як
Гетеборг, тим часом як Пекло він відвів Еребру» — пише
гетеборзький поет Раґнар Стрьомберґ. Гетеборг — друге
за величиною місто Швеції, один із основних промислових
центрів країни, порт, шведське «торгове вікно» на захід.
А також «культурний антагоніст» столиці — Стокгольма,
місто зі своєю окремою культурою та мистецькою
тусовкою. «У цьому місті ніхто не сховається, у цьому
місті до всього, крім серйозності, ставляться серйозно. У
Гетеборгу поет мусить довести протилежне, тут є тільки те,
що є, і ніхто не завоює чиїсь поваги або навіть чийогось
зацікавлення, просто назвавши себе поетом. Тут близько
до моря й до самозневаги й далеко до неба й завищеної
самооцінки. Може, до неба не так уже й далеко, адже
світло завжди йде з провінції». (Р. Стрьомберґ)
Серед поетів та поеток, які ввійшли до антології сучасної
гетеборзької поезії «18 поетів із Гетеборга», — Йоганнес
Анюру, Давід Вікґрєн, Сара Галльстрьом, Лінн Гансéн, Ліна
Екдаль, Гелена Ерикссон, Еліза Інґварссон, Кеннет Клеметс,
Йорґен Лінд, Анна Маттссон, Ульф Карл Улов Нільссон,
Фредрик Нюберґ, Раґнар Стрьомберґ, Маурітц Тістельо,
Крістіна Фалькенланд, Атена Фаррохзад, Кристофер
Фолькгаммар і Памела Ясков’як.
«Захід — найкращий», казав колись Джим Моррісон,
якого цитує Стрьомберґ. Захід Швеції — особливий, а
Гетеборг — унікальний. Маємо надію, з допомогою поезії
це місто тепер стане ближчим і нам.
ISBN 978-966-2362-49-9
145×210 мм
244 сторінки
Дизайн обкладинки: стронґовський

Видавництво «Крок»

krokbooks.com

Author's visit supported by

australiacouncil.gov.au
Лес Вікс
1955, Сідней
Австралійський поет,
видавець, культурний діяч.
Видав поетичні книги:
«The Vanguard Sleeps In»
(1981), «Cannibals» (1985),
«Tickle» (1993), «Nitty
Gritty» (1997), «The Ways of
Waves» (2000), «Appetites
of Light» (2002), «Stories
of the Feet» (2004), «The
Ambrosiacs» (2009), «Barking
Wings» (2012). Друкувався
в більш ніж двохстах
видань у чотирнадцятьох
країнах дев’ятьма мовами.
Cпіворганізатор Спілки
поетів у Новому Південному
Вельсі, а також учасник
численних поетичних
перформенсів, переможець
престижних літературних
конкурсів, хоча останніми
роками частіше виступає у
ролі поважного арбітра.

Юрій Завадський
1981, Тернопіль
Поет, громадський діяч,
керівник видавництва
«Крок». Автор багатьох
поетичних книг, активний
промовтор фонетичної
поезії в Україні. 2009
року в співпраці з гуртом
ZSUF записав спільний
музично-поетичний
альбом. 2010 року
разом з українським
поетом з Барселони
Андрієм Антоновським
випустив поетичну збірку
«Ротврот» — найважчу
книгу в історії української
поезії, адже її палітурка
викована з кількох шматків
щирої сталі.

Лес Вікс. Тіні читання
Les Wicks. Shadows of the Read
Вибрані вірші, адаптовані з англійської Юрієм Завадським
Невелика двомовна добірка представляє україномовному
читачеві творчість австралійського поета Леса Вікса, який
2011 року відвідав Шостий міжнародний літературний
фестиваль під час Форуму видавців у Львові. Він є
автором багатьох поетичних книг, кілька з них повністю
перекладені іноземними мовами. Твори Леса Вікса
характеризують як «суб’єктивні й захоплюючі, доступні
й безпосередні» (Варвік Вінн, «Australian Book Review»), а
також «розмаїті, динамічні, гуманні, асиметричні й вчасні»
(Дженіфер Мейден).
Вже понад 35 років Лес Вікс бере участь у величезній
кількості фестивалів, навчає в школах, університетах
у всіх куточках своєї країни-континенту. Провадить
майстер-класи і керує видавництвом “Meuse Press”,
яке зосереджується на таких синтетичних мистецьких
проектах, як малярсько-поетичні інсталяції на автобусах
і твори, опубліковані на поверхні ріки. Разом із Юрієм
Завадським і Григорієм Семенчуком уклав першу
антологію сучасної української та австралійської поезії
“AU/UA” українською та англійською мовами, яка
репрезентувалася під час Літературного фестивалю
2011 року у Львові.
ISBN 978-966-2362-28-2
105×145 мм
32 сторінки
Упорядники: Лес Вікс, Юрiй Завадський
Дизайн обкладинки: стронґовський
Макет i верстка: Юрiй Завадський
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Лес Вікс
1955, Сідней
Австралійський поет,
видавець, культурний діяч.
Вже понад 35 років Лес Вікс
бере участь у величезній
кількості фестивалів, навчає
в школах, університетах у
всіх куточках своєї країниконтиненту. Провадить
майстер-класи і керує
видавництвом «Meuse
Press».

Юрій Завадський
1981, Тернопіль
Поет, громадський діяч,
керівник видавництва
«Крок». Автор багатьох
поетичних книг, активний
промовтор фонетичної
поезії в Україні. 2009 року
в співпраці з гуртом ZSUF
записав спільний музичнопоетичний альбом.

Григорій Семенчук
1991, Хмельницький
Український поет,
публіцист, музикант,
організатор літературних
і музичних акцій.
Програмний директор
Львівського міжнародного
літературного фестивалю
в рамках Форуму видавців
(з 2009 року). Автор книги
«Внутрішній Джихад»
(Meridian Czernowitz, 2012).

AU/UA
Contemporary Poetry of Ukraine and Australia
Сучасна поезія України та Австралії
Edited by Les wicks, Yury Zavadsky and Grigory Semenchuk
За редакцією Леса Вікса, Юрія Завадського і Григорія
Семенчука
«...It didn’t happen like that. I started reading at the beginning,
and found myself reading everything attentively and with
pleasure. In part this was because poetry in general is such
a fine thing (one forgets this in this hectic culture of ours);
in part because this anthology contains some extremely
fine poems – in both languages; and in part because in this
particular book you get two bites at the one poem: you read
it first in the original, and then you read the translation, and
finally you have the special experience of comparing the
two, thinking about how the translator has tried to recreate
(or transform) the original, and deciding how well he or she
has done it. Those present here who know both English and
Ukrainian are in the special, privileged, position of being able
to do this. You are the ideal audience of this anthology. Don’t
waste this opportunity. If you haven’t done so already, when
you reach home tonight, find AU/UA on the web and start
reading...»
Marko Pavlyshyn, speech at launch of “AU/UA” in Syndey
«...In the final instance the value of this anthology is an
introduction to poets and poems that many of us would not
have come across before. In the long term its success will be
measured by how many readers make the effort to chase
down other translated poems by some the poets they first
discovered in AU/UA: Contemporary Poetry of Ukraine and
Australia....»
Mark Roberts, «I say AU, you say UA…»
ISBN 978-966-2362-84-8
145×210 мм
126 сторінок
Дизайн обкладинки: стронґовський
Макет і верстка: Юрій Завадський
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Мерічель Кукурелья-Жорба
1973, Елс-Осталетс-деПьєрола
У 2000 році виграла Премію
Молодих Митців Барселони
з збіркою «штрикни мене»
i представляла Барселону
на Біенале Молодих Митців
Європи та Середземномор’я
у Сараєво. Видала близько
десяти поетичних книг. Веде
блоґ deldesitx.net.

CÀPSULA / КАПСУЛА
/ камінь, пташка, дівчина
Meritxell Cucurella-Jorba / Мерічель Кукурелья-Жорба
Eduard Carmona Vidal / Едуард Кармона Відал
Tomàs Arias Soler / Томас Аріас Соле
pedra, ocell, noia

Переклад з каталонської
Андрія Антоновського та Каталіни Джірони

Едуард Кармона Відал
1982, Дельтебре
Поет, прозаїк та декламатор.
Автор поетичних збірок
«Книга помилок» та «De
imaginarium», «Летючий
взагалі». Співорганізатор
міждисциплінарного Фестивалю «Bouesia» у Дельтебре.
Із 2008 року розпочав
поетично-музичний проект
«Поетичні читання на дім».

Томас Аріас Соле
1966, Ґуардіола-де-Берґеда
Поет, оповідач i музикант.
Автор двох поетичних
збірок «Романси»
(2004) і «Ненависть на
полотні» (2011). Завдяки
самобутності, «розмовності»
чи то «уснопоетичності»
своєї гострої поетики посів
чільне місце у розряді
поетичних важковаговиків,
перетворившись на один з
неодмінних голосів сучасної
каталонської літератури.

Втретє каталонські літератори відвідали Україну, втретє
взяли участь у Міжнародному літературному фестивалі
під час Форуму видавців у Львові. 2011 року до України
завітали Мерічель Кукурелья-Жорба, Едуард Кармона
Відал, Томас Аріас Соле. Важлива й важка робота
налагодження культурного мосту між Каталонією й
Україною здійснюється двома перекладачами — Андрієм
Антоновським і Каталіною Джіроною, які мешкають
у Барселоні. А. Антоновський — поет, перекладач,
декламатор, народився в Україні, в Хмельницькому,
а К. Джірона — каталонка, народжена в Арґентині,
перекладачка, навчалася в США.
Тексти подаються у книзі в ориґіналі каталонською та в
перекладах українською мовою. Каталонська мова древня
й надзвичайно вагома, оскільки саме каталонською
мовою були написані одні з найвпливовіших та
найпопулярніших літературних і філософських творів
Середньовіччя. Твори трьох каталонських поетів, що
представлені в книзі, репрезентують різні спрямування
в сучасній тамтешній поезії. Це чуттєва жіночна поезія
Марічель; ультрасучасний, наче стрімкий потік, стиль
Едуарда; замислена, безоглядна, дещо іронічна мова
Томаса.
ISBN 978-966-2362-36-7
145×210 мм
146 сторінок
Упорядники: Андрій Антоновський,
Каталіна Джірона, Юрій Завадський
Дизайн обкладинки: стронґовський
Макет i верстка: Юра Пікасо
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Пйотр Мачєжиньскі
1971, Лодзь
Дебютував 1993 року в
ґданському літературномистецькому часописі
«Tytuł». Вірші публікував
у багатьох періодичних
виданнях. Він є лауреатом
багатьох загальнопольських
літературних конкурсів,
з-поміж яких: im. Haliny
Poświatowskiej, Marka Hłaski,
Stanisława Grochowiaka,
Rafała Wojaczka, Edwarda
Stachury, Jana Śpiewaka i
Anny Kamieńskiej, Leopolda
Staffa, Czasu Kultury, o
Puchar Wina, Turnieju Łgarzy.
Видав поетичних буклет
«Filet z makreli» («Філе
скумбрії») як літературний
додаток до двомісячника
«Opcje», Катовіце 2000,
і книги «Danse macabre
i inne sposoby spędzania
wolnego czasu» («Danse
macabre та інші способи
проведення вільного часу»),
видавництво «Zielona
Sowa», Краків 2001, «tfu, tfu»
(«тьфу, тьфу»), Ha!art, Краків
2004, «Odrzuty» («Відходи»),
Ha!art, Краків 2007, «Zbiór
zadań z chemii i metafizyki»
(«Збірник завдань з хімії та
метафізики»), Ha!art, Краків
2009. 2011 року вийшла
друком його скандальна
книга «Antologia wierszy
ss-mańskich» («Антологія
концтабірних віршів»).

Пйотр Мачєжиньскі. тьфу тьфу
Вибрані вірші у перекладах з польської
Наталії Лобас і Юрія Завадського
вже приблизно півроку
Республіка Польща забороняє мені писати вірші
публікувати їх в серйозних літературних журналах
та отримувати гонорари…
— засобом маскування та алеґорії поет не раз висловлював
своє ставлення до сучасної культури та особливостей
організації життя в рідній йому Польщі. Його болить не
лише звична для нас недалекоглядність, лінь і застиглість,
яка запановує в культурному середовищі та політикумі, але
головно перспектива кожної окремої особи, яка зростає
та діє в умовах, що не дають побачити творчій, живій,
потенційно сильній людині хоча б якусь перспективу. Він
змішує в своїй поезії все, що лише дається до змішування,
а якщо окремі теми та проблеми не змішуються, то він
робить із них важку та небезпечну для «культурних
бюрократів» суспензію.
Ми звернули голови на схід, видивляючись загрози та
порятунку, безвиході та шляхів, проте рідко коли себе
запитуємо чи знаємо, що робиться від нас так близько, у
Польщі? Чи знаємо чим живе сучасна польська молодь?
Чого їм бракує, куди вони йдуть, у що вірять? Поезія
П. Мачєжиньскі є виразником поширеного в молодіжному
середовищі вільного та незаанґажованого в реліґію
та політику світогляду, який не пасує до загального
ідеологічного русла. Мачєжиньскі не націоналіст, не
демократ, не анархіст, не борець за права сексуальних
меншин, не марґінал, не політик, не.., не.., не…
ISBN 978-966-2362-82-4
145×210 мм
86 сторінок
Фотографія на обкладинці: Домінік Фіґєль
Дизайн обкладинки: стронґовський
Макет i верстка: Юрій Завадський
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Юрій Завадський і Андрій Антоновський.
Ротврот / Bocaaboca
Андрій Антоновський
1973, Хмельницький
Український поет,
перекладач з каталонської
мови, художник, перформер.
З 2001 року живе та
працює в Барселоні. Андрій
Антоновський є учасником
багатьох каталонських
літературних заходів та
імпрез. Публікує свої вірші
та переклади у різних
періодичних виданнях.
Разом з дружиною
Каталіною Джіроною є
популяризатором проекту
встановлення культурного
мосту між Україною та
Каталонією. Автор книги
«Бюстгальтер» (Крок, 2012).

Юрій Завадський
1981, Тернопіль
Поет, громадський діяч,
керівник видавництва
«Крок». Автор багатьох
поетичних книг, активний
промовтор фонетичної
поезії в Україні. 2009
року в співпраці з гуртом
ZSUF записав спільний
музично-поетичний
альбом. Провадить активну
міжнарожну співпрацю,
організовує візити
іноземних письменників до
України.

Книгу «Ротврот» створили українські поети Юрій
Завадський з Тернополя та Андрій Антоновський з
Барселони; передмову до книги написав унікальний
каталонський письменник Карлес Ак Мор; транслітерацію
та переклад на каталонську здійснила Каталіна Джірона;
книгу здизайнував Василь Гудима та спільно зі своїм братом
Михайлом Гудимою створив у сталі.
Книга як технологія, книга як об’єкт; ми спробували
вийти за межі носія інформації, надавши йому право на
самостійність; на чому зосереджена нарація, де центр
тексту, кому надана першість: книзі, тексту, асоціаціям,
пальцям? Жоднісіньких поступок на користь чужого
розуму, ані одного кроку в бік зневаження ані одного
елемента. Твір, що вторинний, третинний, стає можливим
лише за умови застосування читачем позамовних
практик; мистецький об’єкт повносилий у випадку цілісної
глибинної діяльності, а не пасивного спогляданняслухання-читання. Щось більше, аніж відкривання книги,
перегортання сторінок, аніж біг ока рядками. «Ротврот» є
абстрактом тексту, конденсатом поштовхів до асоціацій,
що попри наше бажання звертає наші очі до себе самого,
до плям фарби на папері, до глибини мови та графіки,
до глибини самого читача. Хто винен у мистецтві, хто
відчиняє двері до спекуляцій? Читач не мусить робити
щось більше, аніж він звик: йому достатньо віддатися
потокові книги, прийнявши її правила та умови. Книга,
що закована в сталь, готова до вжитку як технологія, але
не як тло тексту. Вона сама за себе говорить, вона не
позичає мову в середовища поза собою. Ми розпочали від
початків, ми не брали за основу поліграфічні авторитети,
ми не застосовували поліграфічні норми. Книга в залізі;
книга з важкою завісою; книга з вільними аркушами; книга
на акварельному папері; книга без паґінації; книга вільна
від умовностей; книга з текстами-обріями; українська
мова в роті кожного з нас; книга-інтернаціонал; книгаміст; книгість; кність; к-сть.
ISBN 978-966-2362-19-0
210×210 мм
134 сторінки
Дизайн: Василь Гудима
Виконання: Василь Гудима, Михайло Гудима
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Андрій Антоновський
1973, Хмельницький
Український поет,
перекладач з каталонської
мови, художник, перформер.
З 2001 року живе та
працює в Барселоні. Андрій
Антоновський є учасником
багатьох каталонських
літературних заходів та
імпрез. Публікує свої вірші
та переклади у різних
періодичних виданнях.
Разом з дружиною
Каталіною Джіроною є
популяризатором проекту
встановлення культурного
мосту між Україною та
Каталонією. 2010 року
разом з українським
поетом Юрієм Завадським
випустив поетичну збірку
«Ротврот». До книги, що
вийшла всього в шести
примірниках, передмову
створив каталонський
письменник Карлес Ак Мор.
Транслітерацію та переклад
на каталонську здійснила
Каталіна Джірона. Книгу
здизайнував Василь Гудима
та спільно зі своїм братом
Михайлом Гудимою створив
у сталюці; книгу видали в
співпраці з тернопільським
видавництвом «Крок».
Кожна книга важить по
20 кілограмів. Обкладинка
зроблена з грубого
листового металу. Сам
текст друкований на
грубому акварельному
папері. Листки не
перегортаються — вони
нанизані на металічні
стрижні. Щоб прочитати
наступний, потрібно зняти зі
стрижнів попередній. Кожен
лист містить короткий
вірш, написаний в стилі
фонетичної поезії, з однієї
сторони — українською,
з іншої — каталонською
мовою. У травні 2010 року
книгу презентували
на міжнародному
ковальському фестивалі
в Івано-Франківську та
літературному фестивалі
«Barcelona Poesia» в
Барселоні.

Андрій Антоновський. Бюстгальтер
«Така поезія ще прожовується, перебуває в процесі
становлення. Література тримається за стереотипи.
Чому б не дозволити практикувати щось нове? Павло
Тичина теж авангардував, хоча це вважається класикою…
Я починав з інтимної лірики, як це зазвичай буває. Але навіщо
працювати над текстом, якщо можна просто взяти і
вилити ті всі незрозумілі й дивні почуття. Це теж нелегко.
Ритм життя й урбаністичне середовище відбиваються
на моїх віршах. Звідси — надмірна емоційність і трохи
агресивності».
Андрій Антоновський
САНТЕХНІЧНЕ
Якийсь вистрибнув наче гумовий
Поньк — поньк — поньк
Глотка налуджена випрасувана
Наче нова.
Роззявив — випало катастрофічне:
Я — оптиміст невиліковний!
У залі миттєво одна думка —
ХВОРИЙ!
Далі різнокольоровий горох посипався
Та ціла купа якогось вербального металобрухту.
Від напруги розпух В руці збірка-гросбух
Лі – ри – ка!
Публіку пучить!
Спітнілі дупи влипли у крісла.
Кощава тиша лоскоче в ніздрях.
Зависло —
Цілу годину — водопровідне поетобулькотіння.
Мрію: покличте сантехника
Що порпається в унітазі
Може йому ці поезії,
З професійної точки зору
Стануть на разі?
ISBN 978-617-692-059-5
145×145 мм
56 сторінок
Дизайн обкладинки: стронґовський.
Макет і верстання: Юра Пікасо.
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За час існування
Літературної студії 87 її
учасники провели кілька
перформансів та велику
кількість відкритих читань
у Тернополі та за його
межами. Особливо варто
відзначити читаннямарафон у тернопільських
школах задля популяризації
літератури серед
старшокласників. Це був
спільний проект з Форумом
видавців. Студія співпрацює
з іншими схожими
мистецькими об’єднаннями
по всій Україні, бере участь
у багатьох мистецьких
фестивалях, а з 2010 року
є постійним учасником
Львівського літературного
фестивалю. Також в доробку
студійців близько десяти
відео- та фотопоезій, і
деякі з них відзначені на
різноманітних конкурсах.
Подробиці про книгу та
діяльність літстудії на
сторінці 87.te.ua.
На фото: учасниця студії
Юля Бабак.

87. Антологія
Літературна студія 87 — формація, заснована поетом
Юрієм Завадським у 2008 році в Тернополі, продовжує
втілювати свої задуми в реальність і дивувати оточуючих.
Після видання серії книг «Покоління 87», до якої увійшли
Наталія Голодюк «Шовк. Варіації матерії», Марта Томахів
«*», Василь Колісник «21», Юрій Матевощук «Прототип»,
Юлія Бабак «Озії», у видавництві «Крок» побачив світ другий
том «Антології 87», в якому читач може ознайомитися
із творчістю двадцять одного учасника літстудії: Василь
Колісник, Юлія Валах, Віктор Фінковський, Світлана
Андріїшина, Юрій-Антін Вітяк, Ірина Розвадовська, Тетяна
Колеснік, Марина Тимощук, Наталя Голодюк, Олеся Тенюх,
Юрій Матевощук, Лілія Рахманова, Марічка Мастикаш,
Роман Воробйов, Мар’яна Судова, Юлія Бабак, Руслан
Боднарук, Яна Боднар, Анастасія Папуша, Ірина Вихрущ,
Богдан Боденчук.
З-поміж усього, видання є ексклюзивним ще й тому, що
містить вступну статтю про діяльність студії, статтю про
неоімажизм — напрям, в якому творять студійці, десяток
ілюстрацій, виконаних Романом Воробйовим, та «Стиль
87» на основі книги Юрія Завадського «Крик», автором
якого є Василь Колісник.
«Стиль 87» — це неординарна подача авторських текстів,
які за допомогою хаотичного розчленування певної
кількості віршів різних (або одного) авторів, подаються
слухачам як один цілісний текст, що не несе ніякої
сюжетності. Все, що викликає у слухача емоції або певні
проблиски діалогів, є насправді різноманітність і голос,
біль і бажання довести свою позицію, свій стиль усього
«покоління 87».
ISBN 978-617-692-006-9
130×210 мм
180 сторінок
Укладачі: Юрій Матевощук, Юрій Завадський
Дизайн обкладинки: стронґовський
Фотографія на обкладинці: Оксана Максимлюк
Ілюстрації: Роман Воробйов
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Руслан Боднарук. Віддзеркалення

Руслан Боднарук
1990, Золотий Потік
Прозаїк, студент
Тернопільського
педагогічного університету
імені Володимира Гнатюка
відділу української філології.
Автор кількох новел, що
ввійшли до другого тому
антології «87».

Погляд, наче причина відображення, як залежність
існування від чогось, де префікс «від» є головним
комунікатом. Запропонована автором книга — це певний
виклик тому, що нас оточує, відображення світу в дзеркалі
одного погляду. Боротьба еґо та альтер-еґо, загадка
наших облич та того, що ховається за ними. Текстуальна
невагомість, яка нікого не залишить байдужим.
Юрій Матевощук
…Я висипаю з балкона розраду вчорашнього вечора, і
вона розлітається попелом викурених сигарет, зітлілих
думок, недогорілих сподівань. Така імпозантна картина,
коли на неї дивитися згори: недопалки як символ краху,
тотальної пожежі, що завдала ще більшої непоправності
непоправному. Мені прикро, що я сфотографував у своїй
пам’яті ту мить падіння, тепер воно здаватиметься мені
вічним. Вічним, як нетрі часу, які вплетені у свідомість
кожного, і за ростом яких не встигає жодна жива душа.
Відчуваю, як моїм тілом котиться хвиля холоду. Та це
все нічого не варте у порівнянні з вчорашнім цунамі
порожнечі у темній кімнаті. Вона розповзалася стінами,
робила їх викривленими і несиметричними, ховалася під
ліжко і терлася об тіні предметів, звужувала їх і поглинала.
Тільки один голос давав знати, що це місце не зовсім
відчужене. Це мій голос і водночас зовсім не мій. І знову
він лунає з кімнати, щоб нагадати мені, що я в цей час не
сам.
— Твоїм забаганкам немає меж… Ти що там? Невже
намагаєшся розібратися в собі? Дарма, без мене нічого не
вийде.
Голос завершив сказане іронічним сміхом. А мені
не хотілося відповідати. За цей час просто втомився
розмірковувати над одним і тим же питанням. Бо відповідь
завжди була іншою, не схожою на попередню. Чи я в силі
розібратися в собі? Це нікому не відомо.
ISBN 978-617-692-073-1
145×210 мм
96 сторінок
Редактор: Лариса Головата
Дизайн обкладинки: Мар’ян Радковський
Макет і верстання: Юра Пікасо
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Серія «Pixels»

Юрій Завадський
yuryzavadsky.com

стронґовський

strng.org

Книги серії:
Василь Колісник, Pixels
Юрій Матевощук, Alive
Ірина Розвадовська, Грань
Талка гЛід, геліоТропи
Володимир Федосик,
Зоряний пил
Олеся Тенюх, Куля
Олеся Шмира, Павутина
людських доль
Марія Мастикаш, Відтінки
Юрій Вітяк, Кармазинове
небо
Олександр Петрук,
Надприродне. Діва ночі
Ярослав Панасюк, Тексти, які
читають перед розстрілом
Катерина Максимова,
Втрачена пам’ять
Iрина Скакун, «Всесвіт» за
78-й
Роман Воробйов, Безсоння
Володимир Вакуленко-К.,
Ми, провінція!
Олена Рейтор, Мереживо
Марина Банделюк, crescendo
murmur
Ярослав Панасюк, Механізми
утворення гормонів щастя

...

Видавництво «Крок» спільно з літературною студією “87″
започатковує нескінченну серію книг молодих літераторів
різних стилів, світобачень і майстерностей «Pixels», —
це фраґменти, що складають цілісний образ фраґмента;
це найпростіші системи, що впроваджують неспокій
та безлад до гидкої впорядкованості; це квадрати, що
округлюють всесвіт. Ми поставили собі й авторам серії за
мету накреслити обрій на картині розчиненого в реальниих
і віртуальних світах сьогочасного літературного
процесу, і зробити се варто влучно, коротко, смачно й
рентабельно: однаковий обсяг кожної книги в сорок вісім
сторінок, формат книги під розмір задньої кишені джинсів.
Серія відкрита до продовження, пам’ятайте. Гадаю, такий
формат найбільше пасує тим, хто хотів би спробувати
ковтнути реального повітря після довгих блукань у
мережі. Це також причинок збиратися разом і творити
текст, що для всіх має значення. Щиро надіюся, що ця серія
не буде лишень купою паперу, а спільнотою. Спілкування,
виявляється, існує.
Юрій Завадський, керівник видавництва «Крок»
Книги дуже маленькі. А6, 48 с. – це дуже маленька книга, але
кращого формату для поетичної серії молодих авторів
підібрати буде важко. Сенс в тому, щоб узручнити формат
“метелика” і спонукати людей збирати серію – адже вкупі
ці книжечки виглядатимуть ще краще. Дизайн серії і
обкладинок мій, версткою займатиметься хтось инший.
По дизайну головною метою було зробити щось яскраве
і відтворюване, тому відштовхувався від робленої для
«Кроку» перекладної поетичної серії – менше строгости,
більше експресії. Поруч, до речі, серії мають виглядати
близькими родичами, як і задумувалося.
стронґовський, дизайнер серії «Pixels»
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Юлія Скорода. Cтереотипи
ISBN 978-966-2362-83-1, 145×145 мм, 116 сторінок
Дизайн обкладинки, макет і верстання: стронґовський
Поетична книга Юлії Скороди, маніпулюючи стеретипами
поетичного тексту, усталеністю та втомленістю української
поезії, зводить силу упередження нанівець, проте небезпечно
балансує на межі поезії та своєрідної анти-поезії.
Мар’яна Максим’як. Люди
ISBN 978-966-2362-81-7, 130×205 мм, 64 сторінки
Дизайн обкладинки, макет і верстання: стронґовський
Ілюстрації: Ромко Шукель
Збірка поезії «Люди» молодої тернопільської поетки Мар’яни
Максим’як, учасниці літературного угруповання «Західний фронт
молодої поезії», не дебютна, проте до неї увійшли римовані
поезії та верлібри, написані протягом восьми років.
Люба Лазука. Готика вітру / Наталя Лазука. Кохання@весна.крапка.net
ISBN 978-966-2362-79-4, 145×210 мм, 56 сторінок
В оформленні обкладинки використана робота Олесі Гудими.
Подвійна книга сестер Люби Лазуки і Наталі Лазуки стає
документом доброго поетичного смаку, творчої відповідальності
та неймовірної щирості, яка щосторінки змушує застановитися,
передвідчути самого себе, змінитися.
Юля Бабак. Озії
ISBN 978-966-2362-70-1, 175×150 мм, 70 сторінок
Дизайн обкладинки: стронґовський
Макет i верстка: Юра Пікасо. Ілюстрації: Олег «Худя» Худий
Збірка поезій Юлі Бабак — чергова книга «Покоління 87», проте
це не означає, що така ж. Це збірка переживань та фантазій,
відчуттів та почуттів. Сама авторка характеризує свої «Озії» як
щось космічне, щось, що виліплює саме себе.
Віктор Кіяшко. Подорож
ISBN 978-966-2362-62-6, 145×210 мм, 94 сторінки
Дизайн обкладинки, макет i верстка: стронґовський
Вірші для «Подорожі» писалися протягом кількох років,
протягом яких автор з десяток разів об‘їздив простір від Чопа до
Бердянська, відвідав десь зо двадцять країн та «намотав» тисячі
кілометрів у празькому метрі.
Юрій Матевощук. Прототип
ISBN 978-966-2362-55-0, 145×210 мм, 98 сторінок
Дизайн обкладинки: Катерина Ткачова-Бартон
Ілюстрації до розділів: Олег Яцула
Чергова книга тернопільського літературного покоління 87,
надзвичайно сильна стилем і формальним втіленням. Юрій
Матевощук — поет, який витримав напади своїх колег та
залишився на стежці традиційної для української поезії форми.
Василь Колісник. 21
ISBN 978-966-2362-57-4, 145×210 мм, 64 сторінок
Дизайн обкладинки: Андрій Антоновський
Чергова третя книга тернопільського літературного покоління
87. Творчість Василя Колісника стала невід’ємною частиною
мистецького процесу в Тернополі, адже автор поєднує в своїй
роботі кілька напрямів: театр, література, музика.
Марта Томахів. *
ISBN 978-966-2362-27-5, 145×145 мм, 68 сторінок
Дизайн обкладинки, макет i верстка: стронґовський
Поетична добірка непересічної авторки Марти Томахів
покоління 87. Книга без назви — переоцінка багатьох цінностей,
перенаписання багатьох текстів, переставляння структурних
елементів заради загострення уваги на людськості.
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Наталя Голодюк. Шовк. Варіації матерії
ISBN 978-966-2362-26-8, 105×145 мм, 40 сторінок
Дизайн обкладинки: Владислав Дмитрів
Перша книга серії «Покоління 87» представляє доробок однієї
з найориґінальніших поеток молодого покоління з Тернополя —
Наталі Голодюк. Її стиль — метастиль, її вираження — мова
нашого часу, нового десятиліття, нового імажизму.
Валентин Кузан. Щось
ISBN 978-966-2362-39-8, 130×205 мм, 58 сторінок
Дизайн обкладинки, макет і верстання: стронґовський
Професійний фотограф, музикант, поет Валентин Кузан створив
у своєму поетичному світі особливу атмосферу легкої гри зі
стереотипами, словами, і його поезія майже відчувається під
пальцями, як потік води.
Квадро: Олександр Медяник, Ярослав Гуменюк, Людмила Переймибіда,
Андрій Кушнір
ISBN 978-966-2362-46-8, 145×145 мм, 120 сторінок
Дизайн обкладинки, макет і верстання: Юрій Завадський
Антолоґію чотирьох авторів «Квадро», які об’єднали простір,
знак і час у перспективну творчу формацію. Усі автори походять
із Чорткова, який не раз фіґурував в українській літературі та є
джерелом талантів у Тернопільській області.
Храми над хмарами: Аміран Свімонішвілі, Давид Робакідзе,
Гага Нахуцрішвілі
ISBN 978-966-2362-72-5, 145×145 мм, 160 сторінок
Це поетична антологія трьох грузинських авторів, Амірана
Свімонішвілі, Давида Робакідзе та Георгія Нахуцрішвілі. Ця
книжка — перше окреме видання цих авторів українською
мовою у перекладах Наталі Трохим, Оксани Лозової та Ярини
Черняк.
Літня літературна школа 2011. Альманах
ISBN 978-966-2362-80-0, 145×210 мм, 80 сторінок
Дизайн обкладинки, макет i верстка: стронґовський
До книги увійшли найкращі тексти молодих поетів і прозаїків,
які протягом шести днів навчались на Літературній школі у
серпні 2011 року. За словами упорядника альманаху Дмитра
Стретовича, учасники літшколи — це майбутній основний склад
української літератури.
Юрій Завадський. Крик
ISBN 978-617-692-005-2, 145×145 мм, 82 сторінки
Фото на обкладиці: Ольга Кліпкова
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, — нова книга
Юрія Завадського не налаштована на спілкування, хоча й
зберігає ознаки тексту. Хай навіть цей текст суцільний та чомусь
поділений на фраґменти-вірші, книга прагне зробити крок вбік,
зісунувшись до щоденної неоформленості та непорозуміння.
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