
 

 

Medzinárodný festival poézie FELIBER POETRY v Pezinku a Modre   

Pezinok, Modra, 5. máj 2022 – Mestá Pezinok a Modra budú opäť po dlhšom čase žiť dva dni 
poéziou! Nápad zorganizovať medzinárodný festival poézie FELIBER POETRY vznikol v 
Malokarpatskej knižnici v Pezinku, jeho obsah však reflektuje umelecké zázemie Pezinka a Modry, 
ich históriu, tradície i genia loci. Štvrtý ročník sa uskutoční v termíne 2. 6. – 4. 6. 2022. Pozývame 
vás na dva festivalové dni naplnené čítaním a interpretáciou poézie, diskusiami, workshopmi 
a ďalšími druhmi umenia.  

Chýba vám poézia v bežnom živote? Máte pocit, že sa vytratila z tlače? Počujete jej málo v rozhlase či 
v televízii? Festivalom by sme si radi pripomenuli svet poézie a tvorbu básnikov predchádzajúcich generácii i 
súčasných autorov. Vychádzame zo snahy oživiť niektoré miesta a ich literárnu pamäť, chceme ukázať spoločné 
črty i kultúrnu rozdielnosť básnikov žijúcich v strednej Európe, predstaviť náš región v inej podobe a priniesť 
poéziu v zaujímavej aj klasickej podobe. Hlavnými hosťami festivalu bude skupina básnikov, ktorej prvým 
manifestom bol v roku 1992 parodický text Kamila Zbruža Manifest Barbarskej generácie v časopise Fragment. 
Jeho zmyslom bolo definovať postoj členov skupiny voči svetu: nikomu nedôverovať a nikam nepatriť – Kamil 
Zbruž, Ján Litvák, Andrijan Turan. Okrem nich sa festivalu zúčastnia dvaja najvýznamnejší českí básnici a 
spisovatelia, držiteľ Ceny Franza Kafku Ivan Wernish a Petr Borkovec, držiteľ ceny Jiřího Ortena, slovenské 
poetky Eva Luka, Mirka Ábelová a Veronika Dianišková, básnici Michal Tallo a Michal Habaj a zakončia ho 
básnici, autori meditatívnej poézie, ktorá vyžaduje otvorenosť hľadaniu a načúvaniu Daniel Pastirčák, Erik Groch 
a Robert Bielik. Festival otvorí výtvarník Peter Kalmus a hudobnú bodku za ním urobí hudobné zoskupenie 
Hvozd. 

Pezinská časť festivalu (piatok 3. jún) sa bude konať v Schaubmarovom mlyne. Ešte pred začiatkom festivalu sa 
však v Malokarpatskej knižnici v Pezinku o 10.00 h. bude konať recitačná súťaž v prednese poézie Maľovaná 
abeceda. V prekrásnom prostredí Schaubmarovho mlyna sa na druhý deň popoludní od 17.00 h do neskorého 
večera budú konať besedy, autorské čítania, hudobné vystúpenia /žiaci speváckeho odboru ZUŠ Modra pod 
vedením učiteľky Veroniky Čambalovej|, ktoré ukončíme prednesom básne za klepotu starého mlynského 
kolesa.  

V Modre sa bude festival konať v budove historickej radnice. V jej priestoroch v sobotu o 10.00 otvoríme 
výstavu keramiky akademického maliara Laca Terena, o 14.00 si pripomenieme nedožité sedemdesiate 
narodeniny básnika a vydavateľa Olega Pastiera, uvedieme ostatnú knižku a festivalový deň bude až do večera 
pokračovať multižánrovým programom, ktorý spája súčasnú poéziu s ďalšími druhmi umenia. 

 
 

https://sk.wikipedia.org/wiki/1992


Rámcový program a hostia: 

 

 

PEZINOK 

• 2. jún / 10:00 h / Malokarpatská knižnica v Pezinku  
otvorenie festivalu a recitačná súťaž Maľovaná abeceda pre žiakov ZŠ. 

• 3. jún / 17:00 – 22:00 h /Schaubmarov mlyn, Pezinok 
letný podvečer plný poézie, umenia a hudby 
Účinkujú : Performance Peter Kalmus, Básnici Robert Bielik, Ján Litvák, Andrijan Turan, Kamil Zbruž, 
Ivan Wernish (ČR), Petr Borkovec (ČR), Eva Luka, Veronika Dianišková 
 
Hudba: žiaci speváckeho odboru ZUŠ pod vedením Veroniky Čambalovej 
 
Recituje Zuzana Polonská,  
 
Moderujú: Patrik Lančarič, Marta Součková, Miroslava Vallová a Veronika Šikulová 

 
MODRA  

• 4. jún / 10:00 – 23:00 / druhý festivalový deň  
 
 10:00 h / Budova historickej Radnice a nádvorie, Modra 

vernisáž výstavy Keramika Laco Teren 

17:00 – 23:00 h / Historická radnica, Modra  
festivalový večer plný poézie, hudby a umenia 
Účinkujú: Robert Bielik, Ján Litvák, Andrijan Turan, Kamil Zbruž, Ivan Wernish (ČR), Petr Borkovec (ČR), 
Eva Luka, Mirka Ábelová, Daniel Pastirčák, Erik Jakub Groch, Róbert Bielik  

Hudba: žiaci speváckeho odboru ZUŠ pod vedením Veroniky Čambalovej, Aurum kvartet a Veronika 
Čambalová, hudobné zoskupenie Hvozd 

Recituje Zuzana Polonská  

Moderujú: Patrik Lančarič, Marta Součková, Miroslava Vallová a Veronika Šikulová 

 
Zmena programu vyhradená. 

 
Hlavní organizátori:  
Malokarpatská knižnica Pezinok, Literárne informačné centrum, Slovenská národná galéria Schaubmarov mlyn 
Mesto Modra, Múzeum slovenskej keramickej plastiky Modra SNM 

Kontakt: Malokarpatská knižnica v Pezinku 
Veronika Šikulová / projekty@kniznicapezinok.sk/ 0918970472 

 
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia 

 

 


