SLOVENSKO-ČESKÝ KLUB NA SLOVENSKU
ČESKÉ CENTRUM V KOŠICIACH A
UNIVERZITNÁ KNIŽNICA PU V PREŠOVE
VÁS SRDEČNE POZÝVAJÚ

NA BESEDU
S ČESKOU SPISOVATEĽKOU

IVOU
PEKÁRKOVOU
CENTRÁLNA ŠTUDOVŇA
UNIVERZITNEJ KNIŽNICE PU
UL. 17. NOVEMBRA 1, PREŠOV

10. NOVEMBER 2010
(STREDA)

O 10.30 HOD.
SÚČASŤOU BESEDY BUDE AUTORSKÉ ČÍTANIE

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ!

Iva Pekárková

(nar. 15. 2.1963, v Prahe)
je česká prozaička, publicistka a prekladateľka.
Študovala
mikrobiológiu
a virológiu
na
Prírodovedeckej fakulte UK v Prahe, štúdium
však tesne pred dokončením zanechala a v roku
1985 odišla do exilu. Po desaťmesačnom
pobyte v rakúskom utečeneckom tábore v
Traiskirchen, získala roku 1986 za podpory
nadácie Amerického fondu pre utečencov
povolenie k odjazdu do USA; usadila sa najprv
v Bostone, kde pre túto nadáciu pracovala
a neskôr v New Yorku. Tam sa živila aj ako
čašníčka a sociálna pracovníčka medzi
etnickými menšinami v newyorskej černošskej
štvrti Južný Bronx. 1988 si zvolila povolanie
taxikárky, na prelome rokov 1988 – 1989 žila pol
roka v Thajsku a zaoberala sa pomermi
v miestnych táboroch pre utečencov. V rokoch
1993 a 2000 strávila niekoľko mesiacov v Indii.
Od roku 1997 žila v Prahe, príležitostne
prekladala, pôsobila v redakcii Mladé fronty
Dnes. V roku 2003 strávila skoro dva mesiace
v Nigérii. Od roku 2005 žije v Londýne a pracuje
ako taxikárka, murárka a tlmočníčka.
Literárnej činnosti sa venuje od začiatku 80.
rokov. Pred odchodom do exilu publikovala
populárne vedecké články zo svojho odboru
v ABC, Živě a Sedmičce pionýrů.V zahraničí
svoje prózy uverejňovala v exilových časopisoch
Západ, Svědectví, Paternoster a v Zborníku
zaostreného rozptýlenia, v angličtine publikovala
poviedky
a články
v severoamerických
a kanadských magazínoch. Po roku 1989
v Čechách v periodikách Playboy, Cosmopolitan, Esquire, Marianne a v Lidových
novinách, Právu a Mladá fronta Dnes. Na
internetových stránkach iDnes.cz má svoj blog.
V dokumentárnom filme Hrůzy a lesk New Yorku
aneb Město, které neusína (1994) vystupovala
ako sprievodkyňa nemeckého režiséra S.
Steiberta. Jej filmový scenár Sex, drogy a Klub
Rokenrol získal v roku 1996 2.-3. cenu v súťaži
Nadace Miloše Havla k 100. výr. kinematografie.
DIELA:
Péra a perutě (1989), Kulatý svět (1993), Dej mi
ty prachy (1996), Gang zjizvených (1998), Můj
život patří mně (1998), Můj I.Q.( 1999), Třicet
dva chwanů (2000), Do Indie kam jinam (2001),
Najdža hvězdy v srdci (2003), Šest miliard
Amerik (2005), Láska v New Yorku (2006),
Láska v Londýně (2008), Sloni v soumraku
(2008), Jaxi taksikařím (2009).

