Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci
Autorské stretnutie s Danielom Hevierom
Čadca (21. september 2015) – Kysucká knižnica v Čadci, Žilinský samosprávny kraj
a Mesto Čadca pripravili pre priaznivcov súčasnej slovenskej literatúry a širokú čitateľskú
verejnosť zaujímavé stretnutie s básnikom, prozaikom, scenáristom, dramatikom, editorom
a textárom Danielom Hevierom. Podujatie sa uskutočnilo v stredu 16. septembra 2015 o 16.00
hod. v priestoroch Kysuckej knižnice v Čadci, kde zavítal básnik a spisovateľ i so svojim
synom Tomášom. Príjemné autorské stretnutie uviedli hudobným vstupom žiačky
záujmového krúžku CVČ v Čadci Liliana Murčová a Pavlína Mydleková pod vedením Mgr.
Radoslava Nekoranca.
Daniel Hevier patrí k autorom, ktorí sa svojou rozsiahlou tvorbou, širokým žánrovým
záberom plným hravých dialógov, slovnou komikou, ale i hlbokým ponorom do ľudskej duše
natrvalo zapísal do viacgeneračnej čitateľskej a poslucháčskej priazne. V roku svojho
životného jubilea má autor na svojom konte 60 kníh pre deti a mládež a rozbehol projekt Hevi
tour 60. Počas svojho turné sa rozhodol navštíviť 60 miest a 6 000 detí na celom Slovensku
v rátane detí a dospelých na Kysuciach.
Knižnicu v Čadci navštívil ešte ako mladý autor v roku 1984 a po rokoch si zaspomínal na
svoje literárne začiatky i na spisovateľa Ľubomíra Feldeka, ktorý bol jeho trpezlivým
literárnym tútorom a podporovateľom. Dnes ako renomovaný autor si veľmi váži tento prístup
a sám je nápomocný a ústretový k mladým začínajúcim umelcom.
Podujatie v Kysuckej knižnici v Čadci prebiehalo v príjemnej atmosfére a početné publikum
sa oboznámilo s jeho rozsiahlou tvorbou pre deti, mládež i dospelých čitateľov - s tvorbou,
ktorá tematicky i obsahovo prekračuje a spája mnohé literárne žánre. O tvorbe pre deti,
inšpiračných podnetoch i deťoch samotných sa vyjadril s veľkým rešpektom. K deťom
pristupuje ako k dospelým a rovnocenným partnerom. O tom svedčí i pripravované CD s jeho
zhudobnenými básňami pod názvom „S deťmi sa dá dohodnúť“. Prítomnému publiku, ktoré
tvorili študenti, pedagógovia, kultúrni pracovníci a čitatelia, sa básnik a textár predstavil
aj ako spevák a hudobník a zaspieval vtipnú pesničku z pripravovaného hudobného projektu.
Všestranný umelec v živej a neformálnej besede ochotne odpovedal na mnohé otázky, zmienil
sa o svojej výtvarnej a ilustračnej tvorbe, o výstave svojich obrazov, ktorú ocenil
i akademický maliar Miroslav Cipár, o práci na tvorbe hudobných textov, dlhoročnej
spolupráci s hudobnou skupinou Team a Paľom Haberom. Jeho tvorivé plány, smerujúce do
budúcnosti, obsahujú i odvážne ciele - vytvorenie filmu a opery.

Po besede sa rozbehla autogramiáda a individuálne rozhovory s účastníkmi stretnutia. Veľký
záujem bol o jeho knižku pre deti „Svet zachránia rozprávky“ i tričká s nápisom „S deťmi sa
dá dohodnúť“, ktoré ponúkal čitateľom jeho syn Tomáš Hevier. Stretnutie bolo ukončené
piesňou „Ľudia nie sú zlí“, ktorej text je dielom autora a pri jej interpretácií sa k speváčkam
pripojilo i obecenstvo. Riaditeľka knižnice Janka Bírová poďakovala spisovateľovi za
hodnotné autorské stretnutie, neopakovateľnú a príjemnú atmosféru vytvorenú silou jeho
osobnosti a charizmy. Tešíme sa na ďalšie tvorivé umelecké úspechy Daniela Heviera
a osobné stretnutia v našej knižnici.
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