4-3-2-1...
CYKLUS BESIED SO SÚČASNÝMI
SLOVENSKÝMI SPISOVATEĽMI
14. ROČNÍK
Cyklus besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi
4-3-2-1... prebieha v Nitrianskej galérii od roku 2006
a nadväzuje na predošlú bohatú činnosť v oblasti šírenia
a propagácie slovenskej literatúry. Moderátorom
a spolutvorcom dramaturgie je od začiatku cyklu
Dado Nagy. Projekt sa primárne zameriava na súčasnú
literatúru a prezentáciu autorov, ktorí si získali pozornosť odbornej verejnosti ako ocenení alebo nominovaní
na ceny v prestížnych literárnych súťažiach. Súčasťou
besied je okrem moderovanej diskusie so spisovateľom
aj autorské čítanie textov. Počas trvania cyklu sa predstavilo množstvo popredných slovenských autorov ako
napr. Kornel Földvári, Dušan Mitana, Vladimír Balla,
Pavel Vilikovský, Alexandra Salmela, Daniela Kapitáňová,
Peter Krištúfek, Pavol Rankov, Ján Buzzásy, Daniel
Hevier, Jana Beňová, Michal Hvorecký, Veronika Šikulová, Monika Kompaníková, Bene, Péter Hunčík, Agda
Bavi Pain, Jaroslav Rumpli, Ivana Dobrakovová, Ľubomír
Feldek, Maroš Krajňak, Marek Vadas, Katarína Kucbelová, Peter Pišťanek, Jozef Karika, Vanda Rozenbergová,
Daniel Pastirčák, Laco Kerata, Eva Luka, Etela Farkašová,
Veronika Homolová Tóthová, Arpád Soltész a iní.
Súčasťou literárnych večerov je prehliadka výstavných
priestorov zdarma.

12. 5. 2020 o 18.00 hod.
SILVESTER LAVRÍK
Pôsobí ako prozaik, básnik, dramatik, scenárista a textár. V poslednej knihe spracúva život M. Czóbelovej –
poslednej barónky, talentovanej maliarky a netere
maliara L. Mednyánszkeho. Jej príbeh sa spája s príbehom kaštieľa v Strážkach a s nepriaznivými dejinnými
udalosťami, ktorým s hrdosťou čelila.
27. 5. 2020 o 18.00 hod.
PETER JUŠČÁK
Študoval na Vysokej škole dopravnej v Žiline, no etablo
val sa ako významný prozaik a publicista. Vo svojej
tvorbe reflektuje nielen súčasnú slovenskú realitu, ale
zaujímajú ho aj historické témy: osudy ľudí, ktorí boli
odvlečení do sovietskych gulagov či v poslednej knihe
tragické udalosti na Balkáne.
Vstup voľný.
Bližšie informácie:
kultura@nitrianskagaleria.sk
037 657 96 41
Nitrianska galéria, Župné námestie 3, Nitra
www.nitrianskagaleria.sk

Program literárnych besied v roku 2020:
23. 4. 2020 o 18.00 hod.
ALENA SABUCHOVÁ
Predstaviteľka generácie mladých autorov vyštudovala dramaturgiu a scenáristiku na VŠMU v Bratislave.
Za svoj literárny debut Zadné izby získala Cenu Ivana
Kraska. Jej najnovšia kniha Šeptuchy o ženách, ktoré
liečia šeptaním v magickom prostredí Podlasia, sa ocitla
medzi finalistami Anasoft litera 2019.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fond je hlavným partnerom projektu.

