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Veronika Dianišková
Od roku 2005 študovala na Divadelnej fakulte 
Vysokej školy múzických umení odbor divadelná 
réžia a dramaturgia. Aktuálne píše rigoróznu prácu 
z odboru mayológia (Mayské štúdiá) na Katedre 
religionistiky. Pracuje ako redaktorka a 
dramaturgička v rozhlase. Už niekoľko rokov sa 
venuje aj ľuďom bez domova ako opatrovateľka a 
sociálna asistentka v rôznych zariadeniach. 
Debutovala zbierkou Labyrint okolo rúk, za ktorú 
získala Prémiu Ceny Ivana Kraska 2006. Druhá 
zbierka Zlaté pávy sa rozpadnú na sneh jej vyšla 
v roku 2014. Jej tretie básnické dielo Správy 
z Nedomovov získalo v roku 2018 Cenu Bibliotéky.

Silvia Kaščáková
Poetka, prekladateľka, autorka piesňových textov 
a sporadicky aj iných literárnych foriem pripravuje 
pre Slovenský rozhlas a Rádio Lumen scenáre 
relácií zameraných na poéziu. Pre Štátnu operu 
v BB prebásnila detskú operu Kocúr v čižmách od 
španielskeho autora (2015). Jej debut s názvom 
Kŕmiť leva vyšiel v roku 2015. V roku 2016 vyšla 
v jej preklade zbierka Veľké číslo od držiteľky 
Nobelovej ceny Wisławy Szymborskej. V roku 2019 
pripravuje na vydanie od tej istej autorky preklad 
s názvom Soľ. Venuje sa aj prekladu detskej 
literatúry, literárnej publicistike a umeleckej 
interpretácii textov. Ako textárka spolupracuje 
s viacerými hudobníkmi: Koščová, Knechtová, 
Šoralová, Komajota, Kandráčovci a i. V roku 2018 
pripravilo Rádio Devín výber z jej najnovších veršov 
Tvár plná príbuzných.

Jana Juhásová
Literárna vedkyňa, kritička a vysokoškolská 
pedagogička (FF KU v Ružomberku). V r. 2016 vydala 
monografiu Od symbolu k latencii. Spirituálna téma 
a žáner v súčasnej slovenskej poézii. V roku 2018 jej 
vyšla kniha Litanická forma od avantgardy po 
súčasnosť, v ktorej hľadá postupy náboženských 
litánií v modernej lyrike 20. a 21. storočia. Aktuálne 
pripravuje skriptá o nekonvenčných postupoch 
v spirituálnej tvorbe, ktoré budú určené aj pre ľudí, 
ktorí píšu vlastné texty. Spolupracuje so Slovenským 
rozhlasom, Rádiom Lumen, prispieva do rôznych 
literárnovedných časopisov a organizuje literárne 
podujatia.

DIELŇA SLOVA: DIANIŠKOVÁ & KAŠČÁKOVÁ. 
Beseda a autorské čítanie s poetkami V. Dianiškovou a 
S. Kaščákovou. Moderuje J. Juhásová. V druhej časti 
stretnutia sa budeme zaoberať tematickými okruhmi 
básní. Impulzom aj témou básne sa často stáva práve 
trhlina v živote človeka (zneistenie, posun, ticho, tma, 
život bez domova...). Trhlina ako inšpirácia v tvorbe 
básnika bude hlavným kľúčom tvorby pre účastníkov 
malého kurzu tvorivého písania, ktorý absolvujú pod 
vedením oboch poetiek.  


