Noc literatúry opäť zaplní ulice Bratislavy
Deviaty ročník Noci literatúry sa uskutoční v
stredu 10. mája na trinástich miestach v okolí
Kamenného námestia v Bratislave.
Jedná sa o sériu čítaní úryvkov zo slovenských
prekladov z kníh súčasných svetových autorov na
zaujímavých, bežne s literatúrou nespájaných
miestach. Čítať budú známe slovenské herečky a
herci – vždy v polhodinových intervaloch.
Miesta čítaní budú tento rok naozaj rozmanité: od
neznámych zákutí Hlavnej pošty cez televízne
štúdio denníka SME či znovuotvorený bar v
hoteli Kyjev až po strechu družstevného domu na
rohu Kamenného námestia a Námestia SNP.
„Teším sa z tohtoročnej ústretovosti partnerov,
ktorí nám pre čítania požičali svoje priestory.
Verím, že Bratislavčanom odkryjú doposiaľ
nepoznané miesta a celkom iste aj pohľady na ich
mesto,“ poznamenáva Vilma Anýžová, riaditeľka
Českého centra v Bratislave, ktoré v spolupráci s
kultúrnymi inštitútmi a veľvyslanectvami EUNIC
a Zastúpením Európskej komisie na Slovensku
projekt organizuje.

literatúry. Tento rok budeme hosťami v Luna
Bare. Príďte si vypočuť Viliama Klimáčka, ako v
novozrekonštruovaných priestoroch Hotela Kyjev
prečíta úryvok z nového prekladu diela Orhana
Pamuka. Aj vďaka rozšírenej spolupráci
kultúrnych inštitútov to tento rok vyzerá naozaj
sľubne,“ komentuje prípravy podujatia vedúci
Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
Dušan Chrenek.
Noci literatúry sa zúčastnia aj ďalšie slovenské
mestá – Banská a Považská Bystrica, Banská
Štiavnica, Modra, Košice, Nitra, Senec, Trenčín,
Trnava, Kežmarok, Žilina. Nováčikmi, ktorí sa
k podujatiu pripojili až tento rok, sú Martin a
Poprad. Okrem početných slovenských a českých
miest sa na Noc literatúry môžu tešiť návštevníci
takisto v Paríži, Sofii, Amsterdame a v ďalších
európskych mestách.
Noc literatúry začne na všetkých trinástich
miestach v Bratislave o 18.00 hodine, skončí sa
o 22.15. Podrobnosti o podujatí nájdete okrem
fejsbúkovej stránky aj v mobilnej aplikácii
Invisible City.

Jedným z tohtoročných partnerov Noci literatúry
je obchodný dom Tesco MY na Kamennom
námestí, ktorý pustí návštevníkov do priestorov
určených výhradne zamestnancom a ukáže im
výhľad na mesto z terasy na druhom podlaží.
„Dohodli sme sa, že počas Noci literatúry
odhalíme zákulisie nášho obchodného domu, aby
sme našim zákazníkom ukázali, čo nemajú počas
bežných otváracích hodín možnosť vidieť,“
komentuje rozhodnutie zapojiť sa do maratónu
čítania riaditeľ obchodného domu Tesco MY
Róbert Fekete.

Záštitu nad podujatím prevzal primátor hlavného
mesta Ivo Nesrovnal. Projekt finančne podporil
Bratislavský samosprávny kraj.

Tento rok sa do Noci literatúry zapojili knihy
autorov z týchto krajín: Francúzsko, Holandsko,
Taliansko, Nemecko, Maďarsko, Izrael, Rakúsko,
Belgicko,
Česko,
Poľsko,
Španielsko
a Slovensko. Zastúpenie Európskej komisie na
Slovensku do výberu zaradilo úryvok z práve
vznikajúceho prekladu knihy tureckého autora.
„Európska komisia je tradičným partnerom Noci
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Partnermi podujatia sú: Anasoft litera, SME,
Slovenská pošta, Fuga, Astorka Korzo 90, BKIS,
Luna Bar, MDPOH, Mestské múzeum, OD Tesco
MY, Amigal Group SK, Ginger Café Gallery ,
OZ Luhy a háje, Bratislavský samosprávny kraj,
Citylife, Rádio Devín, Denník N, Gorila.sk,
M_P_BA, Artforum, Slovart.

