Hodnotenie Litera-túrou k zážitkom
V rámci projektu sme v r. 2018 zrealizovali 24 podujatí (cca 60
účinkujúcich), na ktoré sa prišlo pozrieť takmer 1600.
Dramaturgický plán sme splnili: prostredníctvom literatúry
pripraviť divákom kvalitný kultúrny či umelecký zážitok. Hoci
témou sme ostali blízko knihe, textom a čítaniu, formy prezentácií
boli rôzne: recitácia poézie, beseda s autormi, zhudobnená poézia,
zdramatizované čítanie, cestopisná prednášku doplnená o
projekciu, literárny kvíz, čítanie vo výklade.
1.
13. 3. utorok 17:30
Rumunské rozprávania - rady, riziká, romantika alebo O Transylvánii bez
predsudkov a bez príkras
Cestopisná prednáška Zuzany Grochalovej.
Zuzana Grochalová rok a pol žila a pracovala v meste Timisoara (po našom Temešvár). V
cestopisnej prednáške porozpráva o obavách rodín, o temnom humore Rumunov, balkánskej
pohostinnosti aj spontánnosti. Reč príde aj na vynikajúce jedlo, dychvyrážajúcu prírodu i
históriu.
Galéria Artotéka, Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry, Kapucínska 1
2.
23.3. piatok 19:00 – 24.3. sobota 8:00
Noc s Andersenom a knihami
Raz do roka môžu deti stráviť v knižnici celú noc. Tento raz pozveme našich najvernejších
malých knihomoľov, pretože témou bude jednoducho kniha: nejakú si napíšeme, vyrobíme,
prečítame za pomoci profesionálov a tvorcov časopisu Bublina. Andersen, hry, hudobný
workshop a iné aktivity tiež nebudú chýbať!
Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 1-3
3.
25. 4. streda 17:30
Posavje - znesiteľná ľahkosť bytia medzi Slovincami
Cestopisná prednáška Zuzany Grochalovej o regióne, ktorý cestovný ruch zasiahol
minimálne, no o to bizarnejšie - cez prvú dámu USA. Rozprávanie
o punkovej scéne, folklóre, miestnom kulinárstve, a chýrnom slovinskom víne. Tiež
o malej alpskej krajne, ktorej obyvatelia sa paprčia, ak si ich mýlia s Balkáncami.
Z. Grochalová strávila jeseň aj Vianoce v mestečku Sevnica: pri výstupoch
na okolité kopce a stredoveké ruiny jej brala dych chýbajúca kondička aj neuveriteľné
výhľady. Chodila na kurzy slovinčiny pre presídlencov a čo-to
z jazyka prezradí aj počas prednášky.
Galéria Artotéka, Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry, Kapucínska 1
4., 5.
11. 4. streda 14:00, 12. 4. štvrtok 10:00
Prečo sa morka prala s krůtou
Autorský kabaret pre deti od 5 rokov inšpirovaný česko-slovenským obrázkovým slovníkom
tzv. zákerných slov. Uvedené pri príležitosti 100. výročia založenia Československa.
Kremnické divadlo v podzemí n.o. (réžia: Jana Mikitková)
Rezervácia vstupeniek: kdvp@mail.telekom.sk

Predstavenie na tému krutosť, porozumenie a neporozumenie medzi deťmi rôznych krajín,
etník či rás. Na konflikte dvoch malých dievčat zobrazuje odlišnosti a podobnosti Čechov
a Slovákov.
Galéria Artotéka, Kapucínska 1
6.
15.5. utorok 17:30
Karimunjawa - tropické ostrovy, kde sa ľahko zabúda na čas
Cestopisná prednáška Zuzany Grochalovej
Označiť Karimunjawu za tropický raj by bolo trochu prehnané, nechýba jej k tomu ale veľa.
Kokosové palmy, pláže so skvostným pieskom, dych berúce západy slnka, fascinujúci
podmorský svet a neskutočné prostredie na kajakovanie. Na druhej strane však stále ide o
súčasť tretieho sveta, nie všetko funguje tak, ako si Európan predstavuje.
Galéria Artotéka, Kapucínska 1
7.
14.6. štvrtok 18:00
Literárny kvíz s Dadom Nagyom
Vaše vedomosti o knihách si môžete odtestovať priamo s promotérom dobrej literatúry
Dadom Nagyom. Nemusíte mať všetko prečítané, aby ste uspeli, určite sa však o knihách
veľa dozviete. Úryvky z kníh, veľa zábavy a ceny pre víťazov!
Hudobný hosť: Creedence Revival Band unplugged. Kapela vás prenesie späť
do atmosféry 60´s a 70´s v tomto obsadení: Michal Jarábek, Peter Jarábek, Daniel Randus.
Letná čitáreň U červeného raka, Michalská 26
8.
20.6. streda 18:00
Irena Brežná: Postrehy emigrantky
Autorské čítanie švajčiarsko-slovenskej spisovateľky z novej knihy Postrehy emigrantky,
ktorá prináša výberov esejí, próz a reportáží z rokov 1981 až 2017.
Knihu predstaví aj zostavovateľka a prekladateľka Jana Cviková.
Letná čitáreň U červeného raka, Michalská 26
9.
22. piatok 18:00
Literárny kvíz s Dadom Nagyom, špeciál z kníh o Bratislave a jej histórii
Vaše vedomosti o knihách si môžete odtestovať priamo s promotérom dobrej literatúry
Dadom Nagyom. Nemusíte mať všetko prečítané, aby ste uspeli, určite sa však o knihách
veľa dozviete. Úryvky z kníh, veľa zábavy a ceny pre víťazov!
hosť: Dvesto3kvartet ( https://www.facebook.com/dvesto3kvaret/)
Flautové zoskupenie nesie názov čísla dverí flautovej triedy na VŠMU v Bratislave, kde sa
tieto štyri talentované flautistky stretli: Eva Belicová, Melisa Láberová, Laura Lovišková, Hana
Varmužová.
Letná čitáreň U červeného raka, Michalská 26
10.
27.6. streda 18:00
Nad čistým ohňom dym (starojaponská lyrika)
Účinkujú: prekladateľka a poetka Mila Haugová, vydavateľka Nora Nosterská a ďalší
V spolupráci s Asociáciou CORPUS
Letná čitáreň U červeného raka, Michalská 26
11.
28.6. štvrtok 18:00
Petronela Križanová: Príbeh zabudnutého kníhkupectva. Anton Löwe
Prezentácia novej odbornej monografie venovanej knižnej kultúre a histórii vydavateľskej a
kníhkupeckej praxe, na príklade kníhkupectva, vydavateľstva a tlačiarne bratislavského

mešťana Antona Löweho (* 1744 – † po 1814), ktorý úspešne pôsobil na uhorskom knižnom
trhu v období osvietenstva.
Po dlhoročnom výskume problematiky dejín knižného obchodu s presahom
do kultúrnych dejín Slovenska i dejín komunikácie, autorka analyzuje obchodné stratégie
vydavateľstva a kníhkupectva, jeho zapojenie do európskych sietí knižného obchodu, pričom
sa dotýka i problematiky predaja a distribúcie zakázanej literatúry.
Účinkujú: autorka Petronela Križanová, za vydavateľstvo Detail historička umenia Henrieta
Gábrišová, moderátor Dado Nagy
Hudobní hostia: Vlado Križan –gitara, Pavol Matej – husle, Henrich Novák – dobro, Adam
Gábriš - gitara
Letná čitáreň U červeného raka, Michalská 26
12.
12.7. štvrtok 18:00
Literárny kvíz s Dadom Nagyom
Vaše vedomosti o knihách si môžete odtestovať priamo s promotérom dobrej literatúry
Dadom Nagyom. Nemusíte mať všetko prečítané, aby ste uspeli, určite sa však o knihách
veľa dozviete. Úryvky z kníh, veľa zábavy a ceny pre víťazov!
Hudobný hosť: Stringbow Trio, hudba inšpirovaná world music a gypsy jazzom:
Adam Halás – husle, Rastislav Sumega – gitara, Lukáš Deviatka- kontrabas.
https://www.youtube.com/watch?v=hUjQU78egGA
Letná čitáreň U červeného raka, Michalská 26
13.
19.7. streda 18:00
Básne múzické
Autorský projekt klaviristu a speváka Františka Báleša, kde spája poéziu s komornou
jazzovou hudbou. Zhudobnené básne českých a slovenských autorov (Seifert, Hrubin, Skácel,
Smrek, Rúfus, Kostra), ale aj niekoľko vlastných básní v príjemnej jazzovej podobe.
Účinkujú: spev a klavír - František Báleš, barytón saxofón - Erik Rothenstein, kontrabas Vladimír Máčaj, bicie - Juraj Šušánik
Letná čitáreň U červeného raka, Michalská 26
14.
27.7. piatok 18:00
Vôňa knihy online
Debata o literárnych portáloch, ich čítanosti, o čitateľoch, ktorým chýba vôňa papiera, o tých,
ktorí si zvykli na digitálne knihy... . Ako sa darí literárnym portálom? Kto sú ich čitatelia?
Čítanie kníh zaniká s generáciou zvyknutou na papierovú formu alebo nové technológie
„nakopli“ mladú generáciu k čítaniu? Moderátor Dado Nagy.
Hostia: Matúš Mikšík- šéfredaktor Knižnej revue, Ivan Kollár a Miroslav Bekeč - zakladatelia
nového webu Literárne noviny,
Letná čitáreň U červeného raka, Michalská 26
15.
30. 7. pondelok 15:00 – 16:30
Šípkové Růženky naruby v Bratislavě
Stretnutie detí s diabetom prvého typu a ich rodičmi. Čítanie knižky Šípkové Růženky naruby
s kultúrnym programom. Spieva Míša Mervartová.
Letná čitáreň U červeného raka, Michalská 26
16.
30. 7. pondelok 18:00
Spev o mne
Pre všetkých milovníkov poézie vystúpila Zuzana Ocharovichová, rod. Kiššová.
V jej interpretácii zazneli básne z tvorby významných klasikov slovenskej a svetovej poézie P.O. Hviezdoslava, V. Beniaka, J. Kráľa, L.V. Gavorníkovej,

B. Achmadulinovej, E.B. Browningovej, R.M. Rilkeho, J. Préverta, W. Whitmana.
Letná čitáreň U červeného raka, Michalská 26

17.
13.8. pondelok 18:00
Staré, ale jaré!
Literárno-hudobný program. Redaktor Rádia Devín Jaroslav Rozsíval článkami a správami zo
starých novín „osmičkových rokov“ dopĺňa atmosféru hudby rovnakého obdobia.
Hrá Traditional Club Revival - Trio: Patrícia Páleníčková - spev, gitara, Igor Čelko – sopránový
saxofón, Vlado Vizár - trombón.
Letná čitáreň U červeného raka, Michalská 26
18.
16.8. štvrtok 18:00
Fantastický štvrtok
Fantastický kvíz a beseda o fantastike a o súťaži Martinus Cena Fantázie.
Hostia: Pavol Rankov, Ivan Aľakša
Moderuje: Lucia Lackovičová
Test zo znalostí zo žánru fantastiky a vyhrajte knihy. V kvíze sa objavia otázky
o známych knihách, filmoch, autoroch a osobnostiach domácej a svetovej fantastiky. Počas
besedy sa dozviete, ako písať dobrú fantastiku a niektorí autori, ktorí sa zapojili do súťaže
Martinus Cena Fantázie 2018 sa dozvedia, čo si o ich poviedkach myslia porotcovia tohto
ročníka súťaže.
Letná čitáreň U červeného raka, Michalská 26
19.
20.8. pondelok 18:00
Emigrantky
Do zahraničia odišli krátko po auguste 1968. V zahraničí našli pomoc, politický azyl, presadili
sa svojimi literárnymi dielami. Ako prežívali svoju emigráciu, a aký vzťah
si vytvorili k svojim novým krajinám?
Inscenované čítanie úryvkov dramatizácií knihy Žo Langerovej Vtedy v Bratislave a Nevďačná
cudzin(k)a Ireny Brežnej vzniklo v spolupráci s Divadelným ústavom. Pripomíname si ním
päťdesiate výročie invázie spojeneckých vojsk
do Československa.
Účinkujú: Judita Hansman, Anna Nováková, Zuzana Uličianska, Peter Pavlac. Moderuje
Michal Hvorecký.
Letná čitáreň U červeného raka, Michalská 26
20.
19.11. pondelok 17:30
Albánsko - bunkre, bažiny a bujarosť
Rozprávania Zuzany Grochalovej okorenené fotkami a videami o krajine, do ktorej
sa donedávna odvážili iba dobrodruhovia. Dnes sa mení podľa požiadaviek turizmu.
Balkán - to je svet, kde sa to podstatné odohráva na ulici. Hlasná hudba, divoký
temperament a smiech od srdca, schopnosť vyčarovať z mála nemožné. Byť vynaliezavým sa
stále považuje za nutnosť a nie kreativitu.
Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry, Kapucínska 1
21.
29.11. štvrtok 17:00
Juraj Šebo: Nevšedné myšlienky
Prezentácia novej knihy. Čitateľsky atraktívna kniha s témou zachytávania, rozvíjania a
vybrusovania myšlienok je určená tým, ktorí z plných pľúc vdychujú neradostnú atmosféru
dneška, plnú negatívnych správ a joboviek. Je určená aj milovníkom obrazov. Stačí otvoriť

knihu a budú v obraze.
Účinkujú: autor Juraj Šebo, moderátor Dado Nagy, hudobný hosť Geriatrio
Galéria Artotéka, Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry, Kapucínska 1
22, 23, 24.
17. – 19. december 17:00
Vianočné čítanie na zastávke Kapucínska
O sviatočnú náladu sa postarajú herci, ktorí budú vo výklade MKB čítať ukážky vianočných
textov.
17.12. Boris Farkaš číta Vianočná poviedka od Alphonsa Daudeta
18. 12. Vladimír Kobielsky číta Šlapaj od Karla Čapka
19. 12. Oľga Belešová číta ary troch kráľov od O. Henryho
Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry, Kapucínska 1

