
18:00-19:00 Határok nélkül a művészet tájain
afonso Cruz-zsal lipták ildikó beszélget
Afonso Cruz sokoldalú és hihetetlenül termékeny tehetség: író, illusztrátor, zenész. A bluesos, 
swinges dalokat játszó The Soaked Lamb nevű zenekarban gitározik, bendzsózik, ukulelézik, és 
ha kell, énekel is. Több kötete is megjelent már magyarul, legutóbb az Időtlen napló a Csimota 
Kiadónál.

19:00-20:00 Megérkeztünk a sötétségbe?
jacek Dukajjal Farkas Balázs beszélget
Jacek Dukajról gyakran írják a kritikusok, hogy egy-egy rövid történetében több gondolat van, 
mint sok más író egész életművében. Hogy ez igaz-e, a PesText Fesztiválon (is) kiderül. A lengyel 
sci-fi szerzőnek magyarul a negyedik kötete jelent meg, Érkezés a sötétségbe címmel, amely 
nyomán a Netflix készített sorozatot.

20:00-21:00 isten hozott Budapesten!
Dragan velikićtyel Balázs attila beszélget
Dragan Velikić kapcsolata Budapesttel saját bevallása szerint igen hosszú múltra tekint vissza, 
a városba visszatérni pedig mindig egyfajta ünnep számára. Egy magyar kritikusa szerint nem 
úgy ír a városról, mint egy külföldi szemlélő, hanem „mint valaki, aki a városnak lényegi tulajdon-
ságait tárja fel.” Könyveit harminc éve fordítják magyarra, legutóbb a Nyomolvasó jelent meg tőle 
a Geopen Kiadónál.

21:00-22:30 WH: sena / Márkos / gryllus / g. szabó / németh
shakespeare szonett-dalai a WH zenekar előadásában
A WH zenekar Márkos Albert csellista és zeneszerző kezdeményezésére alakult, tagjai a magyar 
zenei élet népszerű szereplői: Sena Dagadu (az Irie Maffia dívája), Márkos Albert, Gryllus Samu 
és G. Szabó Hunor. Koncertjeiken keveredik az absztrakt hip-hop, a modern jazz, a spoken word, 
a kortárs improvizatív zene, a klangfarbe musik, a free jazz, és a különböző zenetörténeti uta-
lások. A zenekar a PesText alkalmából különleges előadásra készül: Németh Jucival kiegészülve 
eredeti nyelven és magyarul felváltva, hol prózában, hol énekben szólaltatja meg Justus Pál, Szabó 
Lőrinc, Szabó T. Anna, Varró Dániel, Székely Csaba, Nádasdy Ádám, Papolczy Péter különböző 
Shakespeare-fordításait.

Dagadu Veronika Sena – ének • Márkos Albert – cselló • Gryllus Samu – basszusgitár • G. Szabó 
Hunor – dobok, basszusgitár • Vendég: Németh Juci – ének, próza


