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24. október — 6. november 2018
Aonghas MacNeacail (Škótsko)
Pàdraig MacAoidh (Škótsko)
Paddy Bushe (Írsko)
Ivana Hostová
Ján Živčák
Ján Gavura

Aonghas MacNeacail je bilingválny galsko-škótsky básnik
a prekladateľ, pochádzajúci z Isle of Skye. Jeho rodným a prvým
básnickým jazykom je galčina, svoju „vážnu“ tvorbu však píše aj
po anglicky. Diela populárneho básnika, žurnalistu, autora piesňových
a divadelných textov boli preložené do mnohých jazykov sveta
a aktuálne sa pripravujú preklady do slovenčiny.

Paddy Bushe je bilingválny galsko-írsky básnik a prekladateľ, pochádzajúci z Dublinu. Oceňovaný básnik píše a prekladá z oboch
jazykov a venuje sa tiež edičnej práci o írskej kultúre a literatúre.
Je členom írskej literárnej „rady bardov“, nazývanej Aosdána.
Pàdraig MacAoidh / Peter Mackay je bilingválny galsko-škótsky básnik
a literárny vedec, pochádzajúci z Isle of Lewis. Vo svojej umeleckej
a vedeckej činnosti často využíva svoju výnimočnú pozíciu človeka
vyrastajúceho medzi dvoma jazykmi, ktorú opísal v básnickej knihe
Gu Leòr / Galore (2015).

Ján
Živčák
(Slovensko)

Poetry Quartet: 24. 10. 2018 / 10:00
Diskusia a autorský recitál
Univerzitná knižnica PU
Ul. 17. novembra 1 / Prešov

Ivana
Hostová

Ján
Gavura

(Slovensko)

(Slovensko)

Poetry Quartet: 24. 10. 2018 / 16:00
Diskusia a autorský recitál
Libresso Books & Coffee
Hlavná 29 / Prešov
Poetry Quartet: 6. 11. 2018 / 10:30
Diskusia a autorský recitál
Univerzitná knižnica KU / modré podlažie
Hrabovská cesta 5512/1A / Ružomberok
Organizátori
FACE – Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania
Libresso Books & Coffee
Katolícka univerzita v Ružomberku
Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
a Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

Ján Živčák je slovenský literárny vedec a prekladateľ.
Zaoberá sa francúzskou stredovekou literatúrou a prekladá
z francúzštiny a angličtiny.

Ivana Hostová je slovenská literárna vedkyňa a prekladateľka.
Zaoberá sa kritickým hodnotením poézie, experimentálnou
literatúrou a teóriu prekladu. Zostavila kolektívnu monografiu
Identity and Translation Trouble. Prekladá z angličtiny.

Ján Gavura je slovenský básnik, prekladateľ a literárny vedec.
Zaoberá sa výskumom slovenskej a svetovej poézie 20. a 21. storočia.
Prekladá z anglického jazyka a vedie časopis o poézii a básnikoch,
Vertigo.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

