Nadácia POLIS
16:00 Zodpovednosť elít
Diskusia
Traja kamaráti, traja Slováci žijúci v Prahe, sa v nadačnej obývačke rozprávajú o elitách,
vodcovských elitách a ich zodpovednosti, o ekonomických a politických ničomníkoch, ktorí
vedia predstierať a vzbudzovať emócie, a tiež o tom, ako sme pre líderské roly utváraní od
kolísky.
Hostia:
Pavol Frič, sociológ / Fedor Gál, sociológ / Peter Pöthe, psychiater
Súčasťou podujatia bude autogramiáda a výstava karikatúr Stana Lajdu LAJDOVINY, ktorú
pre Žilinský literárny festival zapožičala SOHO miniGALLERY.
Inštalácia výstavy: Ivan Köhler, Stanislav Lajda
Nová synagóga Žilina
17:30 Anasoft – literatúra, čo má cveng
Diskusia
Beseda so štyrmi finalistkami najprestížnejšej slovenskej literárnej ceny Anasoft litera.
Stretneme sa s Alenou Sabuchovou – Šeptuchy /Artforum 2019/, Katarínou Kucbelovou
– Čepiec /Slovart 2019/, Michaelou Rosovou – Tvoja izba /Vlastný náklad 2019/ a Janou
Bodnárovou – Koža /Aspekt 2019/.
Moderátor: Katarína Labudová
Nová synagóga Žilina
20:00 Hudba poézie, poézia hudby
– básnici, raperi a muzikanti
Performance
Na pódiu vystúpia a budú deklamovať svoju poéziu charizmatický reper Supa, muzikant
Tomáš Ďurovka, poetka Mirka Ábelová, básnik Jan Těsnohlídek a slamer Michal Krakovský.
Moderátor: Michal Németh
Nová synagóga Žilina
10:00 – 18:00 Knižný trh
Trh
Slovenskí a českí vydavatelia kníh vám ponúknu svoju produkciu v budove Novej synagógy
v Žiline. Počas knižného trhu budú prebiehať literárne debaty, detské workshopy a detské
divadlo.
Nová synagóga Žilina
10:00 Animácia podľa Martina Smatanu
Workshop
Martin Smatana je autorom veľmi oceňovaného animovaného filmu Šarkan. Vysvetlí vám základy animácie a spoločne si naanimujete niekoľko sekúnd animovaného filmu.
Počet detí je obmedzený na 10 účastníkov.

Nová synagóga Žilina
14:00 Činčuáčik
Interaktívne čítanie
Činčuáčik je malé nezávislé kníhkupectvo, ktoré vzniklo z lásky k detskej knihe. Prináša
radosť prostredníctvom trojkolesového bicykla. Kočuje po slovenských festivaloch, trhoch,
detských parkoch a ihriskách.
Počet detí obmedzený na 15 účastníkov.
Nová synagóga Žilina
16:00 Pupo a Fazuľka, Divadlo FÍ
Detské divadlo
Interaktívne čítanie na motívy knihy Hany Lasicovej: Pupo a Fazuľka.
Pupo a Fazuľka sú deti ako každé iné. Hrávajú sa spolu na ihrisku, ich rodičia sa navzájom poznajú. Fazuľka sa ničoho nebojí a rada sa hráva sama, na rozdiel od Pupa,
ktorý sa rád hrá s inými deťmi a nových vecí sa trošku bojí. Má strach, že ich nezvládne. Ako si hravými spôsobmi navzájom pomôžu v zložitých situáciách, to uvidíte
v dramatizovanom čítaní.
Pre deti od 6 do 10 rokov

Nedeľa 20. 9. 2020
Budatínsky hrad
9:00 Výlet s filozofom Ladislavom Kvaszom
Výlet
Pozývame vás na výlet! Odchádzať budeme o 9:00 od Kníhkupectva Artforum/Žilina, Mariánske námestie 11. Pôjdeme pomaly, budeme sa rozprávať a spolu s nami sa na cestu vydá
aj filozof a matematik Ladislav Kvasz, autor knihy „Prostor mezi geometrií a malířstvím“/
Slovart, 2020. Kniha prináša zrozumiteľný výklad vývoja chápania priestoru v geometrii
a jeho zobrazovania v maliarstve od renesancie po 20. storočie. Cieľom nášho výletu bude
baroková kaplnka Budatínskeho hradu, kde sa uskutoční moderovaná diskusia o knihe.
Moderátor: Pavol Labuda

Žilinský literárny
festival 17. ročník
17. − 20. 9. 2020
Festival, ktorého zámerom je zmapovať všetko zaujímavé, čo sa udeje
v nielen slovenskej literatúre a spoločnosti, každoročne prebieha v Žiline.
Program pripravuje občianske združenie Žilinský literárny festival
v spolupráci s Nadáciou Polis, Stanicou Žilina-Záriečie, Novou synagógou
a ďalšími kultúrnymi organizáciami zo Žiliny.

Sprievodné podujatia
8. 9. – 20. 9. 2020
Nová synagóga Žilina
Čierne diery – 209 grafík
Výstava
Martin Smatana o dobrých skutkoch Dobrosaurus
Výstava

Nová synagóga Žilina
12:00 Ako umelci vidia svet
Workshop
Viete, ako umelci vidia svet? Spoločne sa pozrieme, ako ho vidí maliar Ladislav Medňanský,
a každý si vytvorí krajinu inšpirovanú jeho obrazom. Pozývame vás na výtvarný workshop
s autorkami knihy Ako umelci vidia svet Katarínou Kosánovou a Natašou Štefunkovou.
Počet detí obmedzený na 15 účastníkov.

www.zlf.sk

Štvrtok 17. 9. 2020
Makovického dom Žilina
16:00 Tvorivé písanie
Workshop
Príďte si vyskúšať svoju kreativitu a prácu s jazykom
Lektor: Marek Matuška
Nová synagóga Žilina
19:30 Otvorenie festivalu
Za účasti zástupcov mesta, organizátorov a všetkých, ktorí sa na príprave festivalu podieľali.
Vstup voľný
Nová synagóga Žilina
20:00 INDIGO
Divadelné predstavenie
Baladická rozprávka v jazyku súčasného tanca a divadla podľa predlohy slovenskej ľudovej rozprávky Braček Jelenček zo zbierok Pavla Dobšinského, ktorú podmanivo spracoval
a dochutil jedinečný Ján Kružliak.
Námet, réžia: Katarína Brestovanská
Interpretácia: Zuzana Burianová, Lukáš Bobalík
Hudba: Ján Kružliak – výber z diela Béla Bartóka.

Piatok 18. 9. 2020
Nová synagóga Žilina
10:00 Cena Absynt
Vyhlásenie výsledkov súťaže
študentov stredných škôl
Študenti stredných škôl Žilinského kraja sa na chvíľu vcítia do úlohy vojnového reportéra.
Ocitnú sa v Rwande, Kurdistane, Vietname alebo na Ukrajine. Takmer vždy rozhodujú slová,
ktoré vydavateľstvo Absynt svojim čitateľom ponúkne. Každý študent si však môže vybrať
a dať hlas tým najlepším. Tretí ročník Ceny Absynt ponúka nielen boj kníh, ale aj amatérskych rečníkov, reportérov a kritikov.
Rosenfeldov palác
10:00 Radničné noviny
Workshop
Radničné noviny mesta Žilina sú jedny z komunikačných nástrojov žilinskej samosprávy,
ktoré sú svojou charakteristikou príbuzné novinárskej oblasti. Noviny, ktoré sa vydávajú
ako mesačník v náklade cca 36 000 kusov, dostávajú obyvatelia mesta do svojich schránok vždy prvé pracovné dni každého mesiaca. Na workshope svoju prácu na Radničných
novinách žiakom a študentom interaktívne predstaví šéfredaktorka Katarína Gazdíková
spolu s redaktormi, a zároveň zamestnancami odboru komunikácie a vzťahov s verejnosťou Mestského úradu v Žiline.
Dozviete sa:
Ako sa tvoria mestské noviny
Čo sa deje s informáciou skôr, než sa dostane do novín
Zaujímavé články
Píšem gramaticky správne
Fotografia a video
Grafika a jej čaro
Radničné noviny vs. sociálne siete samosprávy

Nová synagóga Žilina
12:00 Najväčšie prozaické chyby s Medziriadkami
Tvorivý workshop
pre študentov stredných škôl
Bol krásny slnečný deň. Zrazu vošiel do miestnosti. Cez okno dnu prúdili lúče slnka. „Musím
sa s tebou porozprávať,“ povedala ústami červenými ako jahody... a vtedy sa zobudil.
Postavili vám tieto vety chlpy po celom tele? Na workshope so Soňou Urikovou si prejdete
niektoré najbežnejšie a najzbytočnejšie chyby, ktoré robia začiatočníci aj pokročilí pri písaní
prózy. Medziriadky sú platforma, ktorá podporuje mladých autorov a autorky, organizuje literárnu súťaž, letnú školu literatúry, autorské čítania a workshopy. Workshop sme zorganizovali
v spolupráci s Literárnym informačným centrom. Počet účastníkov je obmedzený na 15 osôb.
Prihlásiť sa môžete emailom sona.urikova@gmail.com
Nová synagóga Žilina
14:00 Akadémia veľkých diel
Tvorivý workshop
pre študentov stredných škôl
Študenti budú spolu s lektorkou čítať krátku poviedku a následne o nej spoločne diskutovať.
Vybrané dielo: Anton Pavlovič Čechov – Stávka.
Workshop sme zorganizovali v spolupráci s občianskym združením Akadémia veľkých diel.
Počet účastníkov je obmedzený na 15 osôb.
Prihlásiť sa e-mailom: dobryden@akademiavelkychdiel.sk
Nová synagóga Žilina
14:00 Lovci šarlatánov
Diskusia
Beseda s Rolandom Oravským − autorom knihy Lovci šarlatánov: Príručka zdravého rozumu/Artis Omnis 2019 a spoluzakladateľom facebookovej stránky Lovci šarlatánov − spolu s Matejom Spišiakom so skupiny STRATPOL (Strategic Policy Institute). Ich aktivity sa
snažia zorientovať ľudí v záplave medicínskych nezmyslov, absurdít, hoaxov a očividných
podvodov, ktoré sa dennodenne kopia nielen o víruse Covid 19.
Moderátor: Pavol Labuda, filozof
Nová synagóga Žilina
16:00 Počúvaj prekladateľov
Diskusia
Prekladatelia sú pre slovenskú literatúru nesmierne dôležití, pretože práve cez ich preklady
k nám prichádza svetová literatúra v našom materinskom jazyku.
Hostia:
Tomáša Hučko, angličtina
Paulína Šedíková Čuhová, germanistika
Barbara Sigmundová, španielčina
Moderátor: Michal Hvorecký, germanistika
Nadácia POLIS
16:00 Genocída Rómov počas 2. svetovej vojny
Diskusia
Rómsky holokaust, známy aj ako rómska genocída, bol pokus nacistického Nemecka
a jeho spojencov o vyhladenie Rómov v priebehu 2. svetovej vojny podľa rasových norimberských zákonov. Historici odhadujú, že v rokoch 1939 – 1945 zahynulo v Európe 300
000 − 500 000 Rómov. Takmer celá rómska populácia bola vyvraždená v Českej republike,
Chorvátsku, Luxembursku, Estónsku aj Holandsku. Aká bola situácia Rómov pred a počas
2. svetovej vojny a riešenie tzv. rómskej otázky na Slovensku? Prečo vieme o rómskom
holokauste (ale aj hrdinskom rómskom protifašistickom odboji) tak málo?

Hostia:
Péter Hunčík, psychiater
Zuzana Kumanová, etnografka a historička,
OZ IN MINORITA
Alexander Mušinka, kultúrny antropológ,
Ústav rómskych štúdií
Moderátor: Ján Orlovský
Nová synagóga Žilina
18:00 Zvuky histórie, Jakub Drábik a Anton Hruboň
Diskusia
Dvaja mladí historici sa vo svojej odbornej práci zaoberajú dejinami 20. storočia, fašizmom,
históriou Slovenska a Československa. Veľký ohlas medzi verejnosťou mali ich popularizačné publikácie z obdobia slovenského štátu: Fašizmus/Premedia 2019 od Jakuba Drábika,
Alexander Mach/Premedia 2018 a Ľudácka čítanka/Premedia 2019 od Antona Hruboňa.
Moderátor: Adam Buchta, historik z Kysuckého múzea
Nová synagóga Žilina
20:00 Tolstoys
Koncert
Mladá bratislavská kapela, ktorá ponúka zrelo znejúci dream pop s prvkami akustickej
hudby aj elektroniky.

Sobota 19. 9. 2020
Nová synagóga Žilina
10:00 Naučme deti počúvať, naučíme ich čítať
Prednáška
Dve milé dámy a odborníčky, Ľudmila Hrdináková a Timea Vráblová, ponúknu prednášku
s diskusiou o tom, čo deťom dávajú príbehy. Akú silu má ich počúvanie od najútlejšieho veku
a čo v deťoch rozvíjajú. Odborníčky v oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti detí poradia všetkým dospelým, ako dokážu dobré príbehy ovplyvňovať naše životy.
Nová synagóga Žilina
12:00 Čierne diery
Diskusia
Stretnutie s členmi občianskeho združenia Čierne diery – Martinom Liptákom, Michalom
Tornyaiom a grafickou dizajnérkou Ivanou Palečkovou.
„Slovensko je krajinou zabudnutých priemyselných pamiatok. Cestujeme za nimi. Snažíme
sa nadchnúť ľudí pre históriu starých tovární, baní a stratených sídiel. Dokumentujeme
miesta, ktoré už možno ďalšie generácie neuvidia. Sú ich desiatky a miznú nám pred očami. Hovoríme im čierne diery.“
Kto sú Čierne diery? „Fotíme a píšeme články pre tisíce čitateľov. Tvoríme zberateľské grafiky na risografickej tlačiarni Risomat, v spolupráci s desiatkami slovenských dizajnérov
a výtvarníkov. Vydávame mapy, časopisy a knihy. Náš zisk z predaja grafík venujeme na pomoc pamiatkam.“
Moderátor: Martin Staňo
Nová synagóga Žilina
14:00 Počúvaš tradície?
Diskusia
Beseda autoriek Aleny Sabuchovej, Kataríny Kucbelovej a Dominiky Madro, ktorých diela
Šeptuchy/Artforum 2019, Svätyňa/KK Bagala 2019 alebo Čepiec/Slovart 2019 pracujú veľmi rôzne s tradíciami, ktoré prežívajú v špecifických regiónoch a dolinách.
Moderátor: Katarína Labudová

