Арєнєв Володимир Костянтинович
(письменник, журналіст, літературний критик)
Володимир Костянтинович Арєнєв (справжнє ім’я
Володимир Костянтинович Пузій), народився 1 жовтня 1978
року в Києві. У 1985-1995 роках навчався в школі,
улюбленим предметом була біологія, відвідував гурток
юннатів
при
Київському
зоопарку,
займався
терраріумістикою (утримував екзотичних амфібій та комах).
З 1996 року по 2002 рік навчався в Інституті журналістики
при КНУ ім. Т. Шевченка (спеціалізація: журналістська майстерність та редакційновидавнича справа), який закінчив з червоним дипломом. Після закінчення
університету у 2002 році до середини 2011 року працював асистентом кафедри
історії журналістики інституту.
Свої перші твори почав писати ще в шкільні роки, а перші друковані твори
зявилися у 1998 році. Коли справа дійшла до публікації першої книжки, видавець
(«Альфа-книга», Росія) запропонував вигадати псевдонім. Так з’явився Володимир
Арєнєв. Відтоді практично всі художні твори автора виходять під псевдонімом, а
справжнім прізвищем він підписує публіцистичні матеріали.
Працює в широкому спектрі жанрів і тем. Серед його творів класичне фентезі,
сюрреалістична проза, містика, наукова фантастика, дитячі казки, фантастичні
гуморески тощо. З- під пера автора вийшло майже 20 книг: «Отчаяние драконов»,
«Охота на героя», «Книгоед» (у співавторстві з Ю. Нікітінським), «Правила гри»
(2000), «Монетка на удачу», «Бісова душа, або Заклятий скарб» (2003), «Місто
Тисячі дверей» (2004), «Паломничество жонглёра», «Дикі володарі» (2005), «Немой
учитель», «Мифотворцы: Портал в Европу», «Магус» (2006), «Зобразіть мені рай»
(2009), «Мастер дороги» (2013). Більше сотні публікацій в міжавторських збірках і
періодиці. Публікується російською, українською, литовською, естонською,
польською мовами. Нерідко перекладає свої книги з російської на українську.
Під своїм справжнім прізвищем відомий як літературний критик і журналіст. У
різні роки співпрацював із такими виданнями як «Дзеркало тижня», «Сегодня»,
«Реальность фантастики», «Мир фантастики», «Fanтастика» та ін. Пише рецензії та
аналітичні статті, виступає із доповідями на конвентах і фестивалях фантастики.
Літературно-критичні праці В. Пузія неодноразово були відзначені преміями.
Нагороди та премії

2001 — премія фестивалю «Зоряний міст», III місце (номінація: Критика,
публіцистика та літературознавство);
2001 — міжнародна українсько-німецька премія імені Олеся Гончара за роман
«Все наше життя»;
2004 — заохочувальна премія «Єврокону-2004» за дебют (Encouragement
Awards);
2005 — премія фестивалю «Зоряний міст», ІІ місце (номінація: Критика,
публіцистика та літературознавство) за статтю «Как живёте, караси?!»;
2008 — премія імені Олександра Бєляєва (номінація: Критика) за огляди
науково-популярних книг у журналі «Мир фантастики»;
2013 — премія «Книжка року» сайту «Лабораторія фантастики» (номінація:
Мережева публікація. Мала форма) за повість «Душница»;
2014 — премія «Новые горизонты» за повість «Душница»;
2014 — премія «Єврокону-2014» (номінація: Дух вірності. Найкращий автор
дитячих і підліткових книжок у жанрах НФ і фентезі).
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