Hodnotenie Čítajme slovenskú literatúru 2018
termín: 1.1. – 31.12. 2018
Verejnosti sme ponúkli 23 podujatí, kde autori prezentovali vyše 30
nových slovenských titulov. Hovorené slovo oživili hudobní hostia a spolu
s moderátormi sa projektu zúčastnilo 50 účinkujúcich.
Ocenilo to takmer 2200 divákov (tj. priemerne vyše 90 ľudí na podujatie),
čo je veľmi uspokojivá návštevnosť na literárnych akciách.
Dramaturgia pozvala etablovaných spisovateľov, debutantov, ale
i ocenených či jubilujúcich autorov. Verejnosti sme umožnili stretnutie so
spisovateľmi, diskusiu s nimi, zorientovanie sa na knižnom trhu aj vďaka
spolupráci s obľúbeným promotérom literatúry Dadom Nagyom.
Atraktívne prostredie letnej čitárne U červeného raka, kde dianie je
súčasťou Kultúrneho leta, prispieva k úspechu projektu a jeho
návštevnosti. Je to dôvod, prečo sme väčšinu akcií realizovali práve tam,
a tak zvýšili efektivitu projektu.
1.
13.2. utorok 18:00
Poviedky o láske
Literárne spojenie Medzinárodného dňa poviedky a zamilovaného Valentína. O
láske v literatúre a k literatúre so súčasnými prozaikmi.
Účinkovali:
Soňa Uriková - niekoľkokrát ocenená v súťaži Poviedka, autorka zbierky Živé ploty
Pavol Rankov – autor niekoľkých zbierok poviedok a románov Stalo sa prvého septembra,
Matky, Miesta, čo nie sú na mape
Dado Nagy - moderátor
Galéria Artotéka, Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry, Kapucínska 1
2.
15.3. štvrtok 17:00 - 19:00
Ján Johny Peťko: Démon chlast
Prezentácia knihy. Nalej, hrozí vytriezvenie...! Autentická spoveď autora, v ktorej popri
rozvíjajúcom sa životnom príbehu, popisuje zrod a postupný rozmach jeho Démona –
závislosti od alkoholu, ktorého chápadlá postupne zasahujú do všetkých aspektov jeho
bytia.
Galéria Artotéka, Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry, Kapucínska 1
3.-7.
19. – 23. marec, každý deň 17:00 – 17:30
Čítanie na zastávke (Kapucínskej)
Marec, mesiac knihy, oslavujeme čítaním. Známi herci počas jedného týždňa vo výklade
MKB (pri zastávke električky Kapucínska) čítali poviedky alebo úryvky zo slovenských
kníh:
19. 3. pondelok Oľga Belešová (Sladký život od Jany Micenkovej)
20.3. utorok Robo Roth (Mladý dônč od Petra Pišťanka)
21.3. streda Vladimír Kobielsky (Cigaretka na dva ťahy od Dominika Dána)
22.3. štvrtok Richard Stanke (Ruzká klazika od Daniela Majlinga)
23.3. piatok Anna Šišková (Toxo od Ivany Dobrakovovej)
Miesto: výklad MKB na zastávke električky Kapucínska
Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry, Kapucínska 1

8. – 10.
9.,10.,11. 5. streda, štvrtok, piatok 17:00 – 17:30
Čítanie na Laurinskej
Známi herci čítali úryvky z kníh nominovaných na cenu Anasoft litera 2018.
9.5. streda 17:00 Dušan Jamrich: Krásna strojvodkyňa, krutá vojvodkyňa od Pavla
Vilikovského
10.5. štvrtok 17:00 Robert Roth: Čierny zošit od Richarda Pupalu
11.5. piatok 17:00 Oľga Belešová: Muž z jamy a deti z lásky od Vandy Rozenbergovej
Miesto: výklad MKB na Úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry na Laurinskej 5
Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5
11.
8.6. piatok 18:00
Jozef Medard Slovík: Stretnutia naslepo
Prezentácia knihy. Zbierka krátkych príbehov zo života inšpirovaných najmä rodnou
Oravou, ale aj dobrodružnými zážitkami a postrehmi z ciest po Slovensku i cudzine.
Hrdinovia sa v marhuľových sadoch, upršanom Londýne, ukrajinskom trolejbuse či pri
škótskych jazerách presvedčia, že náhody predsa len existujú. Alebo azda prídu na to, že
tento svet už lepší nebude.
Účinkujú: autor Jozef Medard Slovík, Miloš Železňák – gitara, moderuje Ján Litvák
12.
19.6. utorok 18:00
Čo nového, Feldekovci?
Oľga Feldeková vydala dve knihy: Minútové romány, Veverica. Ľubomír Feldek zas Veľkú
knihu európskych rozprávok, tiež prebásnil G. Apollinaira Le bestiaire - Bestiář Zvieratník . Rodina Feldeková bola hosťom Dada Nagya a porozprávajú sa o všetkých ich
umeleckých počinoch za posledné obdobie.
Hudobný hosť: Katka Feldeková a Kafe Band.
(Oľga Feldeková sa nakoniec nezúčastnila zo zdravotných dôvodov)
13.
26.6. utorok 18:00
Bratislavské cintoríny
O histórii pohrebných obradov a miest posledného odpočinku na území Bratislavy
porozprávali historici, znalci Bratislavy a autori mnohých publikácií o nej:
Viera Obuchová (Ondrejský cintorín, Príbehy z dejín Bratislavy, Cintorín pri Kozej bráne,
Príbeh galérie Nedbalka... )
Štefan Holčík ( Bratislava pred sto rokmi a dnes, Cintorín pri Kozej bráne, Prezidentský
palác, Bratislavský hrad...)
Moderoval Dado Nagy, na gitaru hrá Martin Nováček.
Pri príležitosti významných výročí Slovenskej republiky a mesta Bratislavy zalistujeme
v knihách venovaných jej histórii a vývoju.
14.
3.7. utorok 18:00
Peter Krištúfek: Lady Xanax, pán Snehulienka a ja
Literárna spomienka na Petra Krištúfka. Autor si želal prezentáciu novej knihy
U červeného raka a dátum sme ešte vybrali spolu. Hoci sa akcie už nezúčastnil, jeho
nový román predstavili a čítali z neho Petrovi priatelia: moderátor Dado Nagy,
spisovateľka Daniela Kapitáňová, editor, básnik a správca Kabinetu pomalosti Viktor
Suchý, saxofonista Nikolaj Nikitin.
15.
10.7. utorok 18:00
Mark Verin: Prehra, Pavol Dobšinský: Prostonárodné slovenské rozprávky

Prezentácia niekoľko nových titulov z Tatranu. Účinkovali: autor Mark Verin, poetka
a literárna vedkyňa Jana Pácalová, ktorá upravovala Dobšinského rozprávky, moderátor
Dado Nagy
Mark Verin: Prehra
Prvý slovenský špionážny román, ktorý na príbehu dvoch hrdinov, Gulivera a Voloďu,
vykresľuje obdobie pred revolúciou vo východnom bloku a v Sovietskom zväze z vlastnej
skúsenosti autora. Ten študoval v Leningrade, ale všíma si aj opačný pohľad
z Washingtonu, kde bol na študijnom pobyte.
Pavol Dobšinský: Prostonárodné slovenské rozprávky
Národný poklad slovenskej literatúry. Prvý raz vyšli v 1858 v šiestich zošitoch. V roku
1958 ich ilustroval Martin Benka. Súborné trojzväzkové vydanie vychádzalo v Tatrane
celé desaťročia a Dobšinský sa stal kmeňovým autorom Tatranu.
16.
17.7. utorok 18:00
Finalisti ceny Anasoft litera: Etela Farkašová a Dušan Vicen
Anasoft litera je slovenská literárna cena udelená každoročne najlepšie pôvodné
prozaické dielo. Moderátorka Zuzana Belková pozvala do čitárne tohoročných finalistov:
Etelu Farkašovú (Scenár) a Dušana Vicena (Dotyk s absolútnom).
Scenár:
Manželský pár, umelecká prekladateľka a prírodovedec, prechádza procesom
vyrovnávania sa s vlastným starnutím. Ide o rodinný príbeh starších manželov, do
ktorého sú zakomponované filozofické reflexie súvisiace najmä s otázkou, či človek môže
pochopiť „logiku“ svojho životného príbehu, vzťahy medzi jeho rôznymi časťami, a tým
usmerniť jeho utváranie.
Obe hlavné postavy majú vrúcny vzťah k hudbe a venujú veľa času jej počúvaniu, takže
v druhom pláne próza prináša reflexie hudby ako prostriedku komunikácie a najmä
sebapoznania a sebaprežívania. .
Dotyk s absolútnom:
Bizarné postavy konajú bizarné činy. Kde je tu Boh? Ako to všetko súvisí s kultúrou
smrti? Vrstvenie bizarností by bolo podozrivé, keby nemalo podozrivo veľa styčných
bodov so životom v istej malej bezvýznamnej krajine...
17.
24.7. utorok 18:00
Rytier bez koňa - jubilant Milan Richter
S jubilantom Milanom Richterom, rytierom Nórskeho kráľovského radu, o jeho detstve a
dospievaní na vidieku, o jeho cestách po svete, o jeho poézii a priateľstve so svetovými
básnikmi, o Kafkovi a Marilyn Monroe ako hrdinoch jeho drám sa zhováral básnik Erik
Ondrejička.
18.
31.7. utorok 18:00
Monika Kapráliková: Za hranice provincie
Prezentácia knihy za účasti autorky Moniky Kaprálikovej, moderátora Dada Nagya a
hudobných hostí: Jany Butorovej, Martina Breznického – klavír, Júliusa Illeša – klarinet,
saxofón
Ján Čietek-Smrek je známy predovšetkým ako básnik. Novinárstvo a publicistika však
tvorili os jeho pracovného a osobného života. Veď v redaktorskom povolaní strávil viac
ako tretinu života... O tom, že novinárčina zohrala v Smrekovom živote dôležitú úlohu,
svedčia autorove memoáre. Život Jána Čieteka Smreka zaujal historičku Moniku
Kaprálikovú. Monografia, ktorú o tejto osobnosti napísala, vyšla vo vydavateľstve Elán
Smrekovho syna Ivana Čieteka.

19.
1.8. streda 18:00
Ľubo Burgr: Za naším blokom, Daniel Majling: Zóna
Účinkovali: moderátor Dado Nagy, autori Daniel Majling a Ľubo Burgr, aj ako hudobný
hosť.
Za naším blokom:
Hudobník, skladateľ, textár, herec a režisér Ľ. Burgr napísal texty piesní pre skupiny Ali
ibn Rachid, Dogma, Midi Lidi a divadlo Stoka. Sú charakteristické skrytou či priamou
iróniou, humoristickým podtónom a sarkazmom. Väčšina má príbeh, zachytáva zážitok
alebo vypočutý rozhovor. Knihu ilustroval Laco Teren.
Zóna:
Majling sa po úspechu Ruzkej klaziky vracia ku komiksu: zabudnite na severskú
detektívku, najdrsnejšie príbehy sa odohrávajú na Gemeri! Alebo ak chcete v Zóne,
tajuplnom priestore medzi Rimavskou Sobotou a Londýnom!
20.
8.8. streda 18:00
www.faceBRAK.com
Predstavenie členov Bratislavského literárneho klubu BRAK, pôsobiaceho najmä na
sociálnych sieťach. Jeho členovia od roku 2012 vydali viacero zbierok poézie.
Účinkovali: autorky básní Oľga Gluštíková a Lenka Kubriczká, gitarista Matej Kubriczký.
Mladú generáciu slovenských básnikov a poetiek predstavil Erik Ondrejička, ktorý
podujatie moderoval.
21.
21.8. utorok 18:00
Martin Jurík: 2084 (Svet sa prebúdza do pochmúrnej každodennosti)
Prezentácia novej knihy.
Zanikla západná Európa. S ňou sa skončil informačný vek. Spolu s ním skončila
globalizácia aj mediokracia. Nastal čas izolovanosti, krutostí, bezprávia, vyhladzovacích
vojen, hladomoru, technologického i morálneho úpadku. Demokracia sa zo sveta ako
politický systém vytratila nadobro. Západná civilizácia prišla o zvyšok rešpektu a prestala
existovať. Aj jej pomenovanie sa postupne vytratilo zo slovníka nového sveta...
Účinkovali: autor Martin Jurík, moderátor Dado Nagy
22.
22.8. streda 18:00
Neha a humor v rýmoch
Večer poézie. Hoci moderná tvorba rýmy nepreferuje, stále sú v slovenskej poézii
prítomní básnici s nevšedným talentom na vynikajúce zvládnutie veršov ozdobených
rýmami. Básne plné nehy predstavila Gabriela Grznárová. Veselou mužskou poéziou,
plnou nadhľadu, sa predstavil Pavol Garan. Hudobný doprovod Erik Markovič.
Moderoval Erik Ondrejička.
23.
29.11. štvrtok 17:00
Juraj Šebo: Nevšedné myšlienky
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.
Účinkovali: autor Juraj Šebo, moderátor Dado Nagy, hudobný hosť: Geriatrio

