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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

První ročník OSTRAVSKÉ LITERÁRNÍ NOCI!  

 

V Ostravě 6. 10. 2016 

 

Literatura ve všech podobách na zajímavých místech v centru Ostravy! Těšit se návštěvníci 

mohou na netradiční čtení, přednášky nebo hry na atraktivních místech v duchu 

Williama Shakespeara. Akce je pořádána v rámci projektu SHAKESPEARE OSTRAVA 2016 

a podílí se na ní Národní divadlo moravskoslezské, Český rozhlas Ostrava, 

Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Divadlo Petra Bezruče a Stará aréna. 

 

Vedle již tradičních nocí (jako je například Muzejní noc, Noc kostelů, vědců, divadel a další) nebyla 
doposud v Ostravě pořádána Literární noc. V České republice je na řadě míst dobře znám model 
Noci literatury, v rámci kterého probíhají veřejná čtení evropské literatury v překladu na atraktivních, 
běžně nedostupných místech. Ale to by nebyla Ostrava, aby noc, která má být věnována literatuře, 
nepojala po svém! Vznikl tak nápad na Ostravskou literární noc, do které se bude moci zapojit 
jakákoliv instituce, která má co dočinění s knihou. A atraktivní, běžně nedostupná místa? V centru 
Ostravy o ně nebude nouze!  
 
A protože celé město Ostrava žije velkým společným projektem ostravské kulturní scény  
– projektem SHAKESPEARE OSTRAVA 2016, stal se Shakespeare tématem i prvního ročníku 
Ostravské literární noci. Jaký je tedy program?  
 
Národní divadlo moravskoslezské pozve příznivce literatury do prostoru s názvem 
„DVANÁCTKA“. Prostor se nachází na ulici Čs. legií 12 (v bývalé prodejně) a vstupuje se do něj 
vedle předprodeje NDM. Toto tajemné místo bude v rámci Ostravské literární noci oživeno 
Shakespearovými sonety, které budou ztvárněny nejen slovem, ale také tancem! 
 
Český rozhlas Ostrava zavede své návštěvníky do foyeru za vrátnicí pod dřevěné schody. 
Zde budou přes aparaturu k poslechu Minutové hry na téma William Shakespeare, respektive hry 
inspirované díly Williama Shakespeara. „Celkem bude k poslechu pět her. Z toho tři se natočily 
nedávno, na začátku září. Dvě z nich klasicky ve studiu Českého rozhlasu a zbývající s názvem 
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William dobyvatel se točila v šatně herců Národního divadla moravskoslezského. Pro příchozí také 
plánujeme teplé osvěžení v podobě anglického ‚čaje o páté‘,“ dodává za Český rozhlas Ostrava 
manažer komunikace Daniel Martínek.  
 
V prostoru Filozofické fakulty Ostravské univerzity, konkrétně ve studovně FF, se budou konat 
hned dvě přednášky. První přednáška na téma Bylo, je a bude – dílo W. Shakespeara 
na ostravských scénách bude v režii Dr. Alice Olmové z Fakulty umění OU (katedra sólového 
zpěvu). Doktorka Olmová představí krátký průřez inscenacemi W. Shakespeara, které se objevily 
v letech dávných i nedávných na ostravských jevištích. Přednáška bude doplněna ukázkami 
záznamů z představení, například z Hamleta v titulní roli s Richardem Krajčem. 
Druhou přednášku aneb Povídání o tom, jak se dělá kniha na velkou soutěž „Designer Bookbinders 
International Bookbinding Competition 2013“, co tomu předchází, kolik můžete do práce dát energie 
a o radosti, když se dílo podaří, si připraví Doc. PhDr. Eliška Čabalová z Fakulty umění OU (katedra 
grafiky a kresby). „Dlouho jsem hledala titul, který je téměř neznámý, a ručně jsem poté 
kaligrafovala rozsáhlou báseň Venus a Adonis ve staré angličtině. Na vazbu knihy jsem použila 
pergamen, který je mi materiálově blízký, a důvěrně znám jeho vlastnosti. Jeho ledový povrch je 
dráždivý k erotické poezii Shakespeara,” prozrazuje docentka Čabalová.  
 
V pouhých deseti minutách vysvětlí dva herci z Divadla Petra Bezruče, co se ve světově proslulé 
tragédii, kterou každý zná, ale nikdo ji pořádně nerozumí, stane. Být, nebo nebýt? Hamlet 
ve zkratce! „Každý plus minus ví, že William Shakespeare napsal Hamleta, ale jen málokdo tuší, 
co se v této hře skutečně odehrává. Proto vysíláme do večerních tramvají dva naše herce, 
kteří v deseti minutách shrnout kompletně celý děj slavné tragédie. Už jsme si tento program 
několikrát vyzkoušeli a zvláště u mladšího publika sklidil velký ohlas,“ říká umělecká šéfka Divadla 
Petra Bezruče Janka Ryšánek Schmiedtová. Herce můžete potkat v tramvaji č. 8 ve směru  
Elektra – Svinov mosty horní zastávka a zpět a pak také v prostoru „DVANÁCTKY“. 
 
Stará aréna ráda oživuje netradiční prostory a stejné to bude i na Ostravské literární noci. Tři 
uvěznění holubi, dvě herečky a jeden balkón ukrytý v srdci Ostravy. Tolik prozrazuje Stará aréna 
k programu s názvem Hledá se Romeo aneb Shakespeare to nedomyslel.  
 
Ostravská literární noc se uskuteční 12. října od 18 hodin v centru Ostravy.  
Vstup volný. 
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Národní divadlo moravskoslezské 
Shakespearovy sonety slovem a tancem 
„DVANÁCTKA“ 
19.30 | 20.30 hodin 
 
Divadlo Petra Bezruče 
Být, nebo nebýt? Hamlet ve zkratce! 
Tramvaj č. 8 ve směru Elektra – Svinov mosty horní zastávka a zpět 
18.00 | 18.30 | 19.00 | 19.30 hodin 
„DVANÁCTKA“ 
20.00 | 21.00 hodin 
 
KDE JE DVANÁCTKA? 
Čs. legií 12 vstup vedle předprodeje NDM (bývalá prodejna) 
 
Filozofická fakulta Ostravské univerzity 
Přednáška: Bylo, je a bude – dílo W. Shakespeara na ostravských scénách 
Studovna Filozofické fakulty 
19.00 hodin 
Přednáška: Povídání o tom, jak se dělá kniha na velkou soutěž 
Studovna Filozofické fakulty 
20.00 hodin 
 
Český rozhlas Ostrava 
Minutové hry inspirované W. Shakespearem 
Foyer pod točitým schodištěm, budova ČRo Ostrava 
18.30 | 19.30 | 20.30 hodin 
 
Stará aréna 
Hledá se Romeo aneb Shakespeare to nedomyslel 
Balkón Staré arény ukrytý v srdci Ostravy 
18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 hodin 
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