Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci
Herečka, speváčka a spisovateľka Lucia Siposová v knižnici
Čadca (15.júl 2015) – V stredu podvečer ožila Kysucká knižnica v Čadci, ktorá rozvíja svoju
činnosť v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, hudbou a spevom
talentovaných mladých hudobníkov a spevákov. Kancelária primátora Mesta Čadca v rámci
úspešne sa rozvíjajúcej spolupráce spolu s knižnicou pripravili pre priaznivcov súčasnej
slovenskej literatúry a kultúry stretnutie so známou herečkou, speváčkou a spisovateľkou
Luciou Siposovou. Prezentácia jej novej knihy „S láskou Anča Pagáčová“ bola spojená
s autogramiádou a výťažok z predaja kníh priamo prispeje 36 deťom, ktoré sa zúčastnia
denného letného tábora občianskeho združenia Náruč. Podujatie sa uskutočnilo z iniciatívy
JUDr. Petra Strapáča, PhD. a pod záštitou primátora mesta Ing. Milana Guru.
Autorské stretnutie uviedol a spríjemnil hudobný program, na ktorom sa podieľali žiaci a
pedagógovia ZUŠ M.R. Štefánika a ZUŠ Jozefa Potočára v Čadci. Pod vedením Mgr. Aleny
Gavlasovej a Marcela Bogáňa hrou na gitare a spevom potešili divákov mladí talentovaní
hudobníci a speváci Dominik Pištek, Radoslav Gavlas, Lucia Byráková a Kristína Kubincová.
Po koncerte nasledovalo privítanie populárnej herečky, speváčky a spisovateľky Lucie
Siposovej, ktorá do Čadce pricestovala aj napriek veľkej pracovnej vyťaženosti pri natáčaní
ďalšej série televízneho seriálu Divoké kone. Publikum v knižnici ju privítalo veľkým
potleskom a ocenilo jej príjemné, skromné a neformálne vystupovanie. Dáma známa
z filmového plátna i televíznych seriálov sa predstavila aj ako autorka úspešných knižných
titulov, ktorých hlavnou hrdinkou je Anča Pagáčová. V úvode stretnutia s nadšením uvítala,
že rozhovor o jej literárnej tvorbe povedie pracovníčka knižnice Helča Pagáčová. Autorské
stretnutie prebiehalo v príjemnej atmosfére a Lucia Siposová s úsmevom rozprávala
o cestovaní, herectve, písaní, o úspešných filmových projektoch a svojej práci, ktorá ju
napĺňa, dobíja energiou a nesmierne baví. Pri písaní svojej druhej knihy ocenila ústretovosť
a editorskú pomoc Jozefa Heribana, ale ako sa vyjadrila: „písanie si vyžaduje disciplínu,
maximálne sústredenie a vytrvalosť“. Kniha, ktorú ponúka svojim čitateľom, odráža súčasný
život a jeho príjemné i tienisté stránky. Je to román o láske a jej hľadaní, rodinných hodnotách
a vzťahoch, cestovaní, živote úspešných finančne nezávislých ľudí a workoholikov, ale
predovšetkým o rozhodnutiach, ktoré ovplyvňujú náš život a jeho kvalitu. Autorka
odpovedala na všetky otázky s úsmevom a očarila publikum svojim priateľským prístupom
a ústretovosťou. Po besede nasledovala autogramiáda a individuálne rozhovory s účastníkmi
stretnutia. Riaditeľka knižnice PhDr. Janka Bírová poďakovala autorke za hodnotné autorské

stretnutie a previedla ju po novo zrekonštruovaných priestoroch knižnice. Lucia Siposová si
so záujmom prezrela interiér knižnice, inštalované výstavy i pamätné izby. Najviac ju upútala
rozprávková miestnosť a komorná výstava zosnulého osobitého umelca - amatérskeho
výtvarníka Ruda Dičku nazvaná „Podobizne obrazov z ich cintorína“ inštalovaná netradične
na podlahe v študovni artotéky a fotografie obrazov si pozorne prezerala sediac na koberci.
Herečka a spisovateľka bola nadšená priestormi knižnice, príjemnou atmosférou literárneho
podvečera, i čitateľmi a návštevníkmi podujatia, ktorí prejavili veľký záujem o jej úspešnú
umeleckú dráhu i literárnu tvorbu. Veríme, že jej návšteva nebola posledná a nájde si čas, aby
sme ju na Kysuciach opäť srdečne uvítali.

KK
Mgr. Helena Pagáčová
Kysucká knižnica v Čadci
Ul. 17. novembra 1258
022 01 Čadca
LATITUDE
LONGITUDE

49°26'12,154"N
18°47'5,862"E

