
KÍSÉRŐPROGRAMOK

Szeptember 21–25.  
Exkluzív vidEointErjúk  
a peStext nemzetközi Szerzőivel
a koronavírus-járvány miatt a külföldi vendégek többsége sajnos nem tud 
fizikailag részt venni a fesztiválon, azonban az alábbi szerzőkkel exkluzív 
videointerjúkat készített a pestext, melyeket feliratozva, a fesztivál 
ideje alatt mutat be digitális felületein. Akiket stúdióbeszélgetésre hívtak: 
Szentiványi nóra, Łukasz Orbitowski, Oya baydar, buket Uzuner, 
Siniša tucić, Svetislav basara, Sayfo Omar, ivana bodrožić, Sabine 
Hossenfelder, Borisz akunyin, Ernesto rodrigues, Steinar opstad, 
piotr Socha, Catarina Sobral, pavol rankov, Alena mornštajnová.
 

Szeptember 21–25.  
MindEnki MáSBan utazik  
– pOpUp illUSztráCióS kiállítáS
a kiállítás a pestext programjához kapcsolódó illusztrátorok munkáiból  
válogatva enged betekintést különböző, mégis egyformán izgalmas  
vizuális világokba. A tárlaton kiállított képek Catarina Sobral,  
iveta merglova, Jakub plachý, Jindřich Janíček, lisbeth zwerger,  
Marie Štumpfová, Piotr Socha alkotásai. Helyszín: B32 Galéria és Kultúrtér

SzEPtEMBEr 24–Október 4.  
négySzEr SzéP – válOgAtáS a viSEgrádi orSzágok 
legSzebb kOrtárS illUSztrált gyerekkönyveiből
A petőfi irodalmi múzeum emeletén rendezik be a pestext visegrádi szép könyveket 
bemutató, négyszer szép – válogatás a visegrádi országok legszebb kortárs 
illusztrált gyerekkönyveiből című kiállítását, melyen a könyvek mint műtárgyak 
mutatkoznak be. A kiállítás szeptember 24. és október 4. között látogatható.  
Kurátor: kellermann viktória, révész emese.  
Helyszín: Petőfi Irodalmi Múzeum

Szeptember 22–25.  
kizökkEnt az idő – a MoME éS a PEStExt inStAlláCióJA
az Egyetem téren elhelyezett irodalmi vizuális installációt  
a MoME hallgatói, Songoro laura és vígh violetta készítették.

Szeptember 22–26.  
Egyáltalán, doktor úr, nEM tudok rEndESEn 
aludni – a CSáth gézA-díJ kiállítáSA
A Csáth Géza-díj kísérő pop-up kiállítása az író, zeneszerző, orvos és nem 
utolsó sorban pszichiáter szellemiségét igyekszik megidézni. A kiállításon 
bemutatott kortárs műalkotások Csáth szorosan összefonódó területeire, 
a pszichoanalitikára és írásaira koncentrálnak, illetve kiemelnek egy-egy, 
a novelláiban megjelenő, többször visszatérő témát. A kiállítás magába 
foglalja a Pszichiátriai Művészeti Gyűjtemény néhány darabját is.

Megtekinthető szeptember 22–26. között. Kurátor: kollár dalma.
Helyszín: Petőfi Irodalmi Múzeum, árkád
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