
 

16. 5. 2018  Noc Literatúry 2018 Poprad 

Začiatok podujatia v Čokolatérii BON BON in o 17.30. 

1) Číta sa úryvok z knihy nominovanej za Izrael - Amos Oz: Judáš 
Preklad: Katarína Karovičová, Vydal : Slovart, 2017 

Judáš je príbehom o túžbe, zrade a osamotení a zároveň je obrazom nepokojného Izraela na prelome 
50. a 60. rokov 20. storočia. Román získal nomináciu na prestížnu medzinárodnú Man Bookerovu 
cenu 2017 a je považovaný za jedno z najpôsobivejších diel autora. 

číta:  Michal Novák – herec divadla Commedia 
miesto:  Čokolatéria Bon Bon in Poprad, ulica Dominika Tatarku, Poprad 
Zastavte na chvíľu svoje životné tempo, nechajte omámiť svoje zmysly nevšednou kvalitou, 
degustujte, pochutnávajte si a hlavne relaxujte! Už viac ako 10 rokov ponúka čokolatéria ručne 
vyrábané pralinky bez nežiaducich konzervantov a farbív, známe i menej známe čokoládové 
špeciality, mini dezerty a iné delikatesy. Príďte ochutnať čokoládu najvyššej kvality s vysokým 
obsahom kakaa a nízkym obsahom tukov a cukrov, čokoládu ktorá ovplyvní pozitívne myseľ a 
prospeje telu. Suroviny a výrobky iba najvyššej kvality dovážané z najrôznejších krajín sveta si 
môžete vychutnať v príjemnom pokojnom prostredí ďaleko od rušných obchodných centier. 

2) Číta sa úryvok z knihy nominovanej za Portugalsko - Gonçalo M. Tavares: Štvrť   
Preklad: Anton Pasienka, Vydal : Portugalský inštitút, 2018 

Fiktívna lisabonská štvrť je tajomné miesto obývané najrôznejšími postavičkami a okrem iných v nej 
žije aj sedem pánov. Spoznajte sedem príbehov plných irónie, grotesky a humoru (Pán Walser a les, 
Pán Brecht a úspech, Pán Kraus a politika, atď.) od oceňovaného portugalského autora, ktorého 
budete môcť osobne stretnúť na festivale BRaK. 

číta:  Dušan Kubáň – herec divadla Commedia 
miesto:  Tatranská Galéria Poprad, ulica Hviezdoslavova 12, Poprad 
V roku 1997 sa Tatranská Galéria (TG) ocitla v situácii, keď nemala kde celoročne prezentovať 
výsledky svojej činnosti. O objekt v Starom Smokovci prišla po takmer 20 úspešných rokoch. V roku 
1992 získala galéria od mesta Poprad do dlhodobého prenájmu objekt bývalej parnej elektrárne v 
Poprade. Budova, ktorá už pripomínala takmer ruinu, čoskoro vďaka úsiliu galerijných pracovníkov 
sa stáva aspoň provizórne miestom unikátnych výtvarných podujatí. Elektráreň sa doslova menila na 
„umeleckú fabriku”. Prekračujúc rámec regionálnej inštitúcie organizovala v surových priemyselných 
priestoroch celoslovenské a medzinárodné výstavné akcie s presahmi do netradičných kultúrnych 
aktivít. 

Pre galériu bola prioritou záchrana schátralého objektu parnej elektrárne. Vedenie galérie vynakladalo 
enormné úsilie na jeho záchranu. Objekt bol v roku 2003 po dlhých prieťahoch vyhlásený 
Ministerstvom kultúry SR za kultúrnu pamiatku pod názvom Elektráreň parná a komín. Prichádzali 
prvé úspechy pri získavaní financií. Úspešný bol pre galériu rok 2007, konečne sa vyriešil problém 
vlastníctva budovy. Prešovský samosprávny poskytol v rokoch 2008 a 2009 väčšie finančné 
prostriedky na rekonštrukciu hlavného objektu a vybudovanie prístavby pre administratívu, depozit a 
archív galérie. 



Napokon sa po dlhých rokoch snáh vízia vedenia galérie, výtvarníkov a milovníkov umenia stala 
realitou. Tatranská galéria sa do opraveného objektu Elektrárne nasťahovala v roku 2009. To je už 
čerstvá súčasnosť, v ktorej chce galéria napĺňať svoje sny o umeleckom živote pod Tatrami. Snaha o 
naplnenie týchto snov trvala takmer 50 rokov. 

3) Číta sa úryvok z knihy nominovanej za Slovensko Ondrej Štefánik: Som Paula,  
Vydal : Tatran, 2016 
Román zo súčasnosti Som Paula popisuje rozklad nášho sveta, jeho prirodzených a životne dôležitých 
štruktúr, sebazáchovných mechanizmov, vzťahov a identifikácií. Je to aj rodinná dráma, 
neviditeľnými vláknami poprepájaná s celou spoločnosťou a samotným človekom. 

číta:  Zuzana Vačková – herečka 
miesto:  Marco restaurant, Mnoheľova ulica, Poprad 
Svojou polohou v srdci  Popradu a svojou bohatou ponukou, je Marco restaurant ideálnym miestom 
pre zastávky turistov, priateľské posedenia ako i pre rodinné a firemné podujatia. Reštaurácia 
disponuje i oddelenými priestormi s vlastným ozvučením, vhodnými na organizáciu rôznych podujatí 
ako je napríklad aj Noc literatúry. 
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