Napísali o jej tvorbe...
„Milujem, ak si ľudia vedia
uťahovať sami zo seba. Myslím si,
že sa v tom odráža isté zdravé
sebavedomie, zmysel pre humor,
ktorý neubližuje, ale vyvodzuje
úsmev. A myslím si, že som ho
vypozorovala tam u nás vo vrchoch.
Svoju prvú knihu som venovala
domovu, aj preto sa volá Lastovičie
hniezdo.Cez príbehy som si
ujasňovala otázku, čo je pre človeka
domov: steny, múry, ktoré
vytvárajú obydlie? Alebo sieť
vzťahov, ktoré nás vždy znova
a znova vracajú do hniezda...“
VRBICKÁ, Eva: Šťastie je drina : (hovoríme
s Gabrielou Rothmayerovou, spisovateľkou
a publicistkou). / zhovárala sa Eva Vrbická.In.: Slovenské pohľady.- Roč. 4+127, č. 7-8
(2011), s.163-171.
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Životopis
 narodila sa 14. 3. 1951 v Gelnici
 študovala novinárstvo na
Filozofickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave
 pracovala v periodikách
Východoslovenské noviny, Smena,
Smena na nedeľu, Nedeľná
Pravda a v detskom mesačníku
Ohník
 od roku 1996 pracovala
v Slovenskom rozhlase
 v súčasnosti je v slobodnom
povolaní
 bola poslankyňou Federálneho
Zhomaždenia ČSFR aj Slovenskej
národnej rady
 žurnalistike sa venujú aj jej
manžel Emil Polák a syn Michal
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Próza a publicistika
Dve v tom / Milka Zimková, Gabriela
Rothmayerová ; [foto Kristína
Schreiberová].- [Bratislava] : CCW, 2012.
spisovateľky – herečky - rozhovory
Vtedy na východe / Gabriela
Rothmayerová.- Bratislava : Vydavateľstvo
Spolku slovenských spisovateľov, 2007.
politické prevraty – Československo –
slovenské romány

Šťastie je drina / Gabriela Rothmayerová ;
[ilustroval Ladislav Berica].- Bratislava :
Smena, 1989.
slovenské novely
Po prvej skúške / Gabriela Rothmayerová ;
[ilustroval Vojtech Kolenčík].- Bratislava :
Smena, 1984.
muži a ženy – partnerské vzťahy – slovenské
poviedky
Lastovičie hniezdo / Gabriela Rothmayerová.Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1982.

Naše reality šou / Gabriela Rothmayerová.Bratislava : CCW, 2006.

slovenské poviedky

každodenný život – psychohygiena – slovenské
príbehy

Rozhlasová hra
Zrelé ťažké plody (1980)

Charakter tvorby
„Vo svojich dielach využíva najmä vlastné
zážitky a osobnú skúsenosť, no taktiež
okrem realistických prvkov využíva i prvky
ironizujúce a veľa humoru. Často sa zaoberá
problémami a životom žien, ich konfrontáciou
so svetom mužov. Píše tiež publicistické diela
inšpirované jej životom a skúsenosťami.“
In.: Hosť Popoludnia: Gabriela
Rothmayerová [online]. 2013 [cit. 2013-0308]. Dostupné z: http://www.rozhlas.sk/radioslovensko/tip-dna/Host-Popoludnia:-GabrielaRothmayerova?l=2&i=5065&p=1

Informácie o nej nájdete:
Slovník slovenských spisovateľov.- Bratislava :

Tak o čo ide? / Gabriela Rothmayerová.Bratislava : Slovenský spisovateľ, 2004.

Muškát pre majstra (2005)

Kalligram ; Ústav slovenskej literatúry, 2005.S. 473-474.- ISBN 80-7149-801-7.

psychologické romány – slovenské romány

Ocenenia

http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivoto
pis&ID=458

Dusno / Gabriela Rothmayerová.- Topoľčany :
Prima print, 1997.

1982 Cena Ivana Krasku za debut Lastovičie
hniezdo

literárne memoáre – slovenská literatúra

1989 Výročná cena vydavateľstva Smena za
novelu Šťastie je drina

http://www.scpen.sk/index.php/component/co
ntent/article/34-clenovia/79-mgr-gabrielarothmayerova

Zo zápisníka poslankyne / Gabriela
Rothmayerová ; [ilustroval Boris Kusenda ...
[et al.]].- Bratislava : Perex, 1992.
poslankyne – 1990-1992 – spomienky biografie

http://sk.wikipedia.org/wiki/Gabriela_Rothma
yerov%C3%A1
http://www.litcentrum.sk/slovenskispisovatelia/gabriela-rothmayerova

