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KULTURA NEZNÁ HRANIC aneb Národní divadlo moravskoslezské míří na premiérový ročník festival 
příhraničních regionů 

Kultura nezná hranic - takové je motto srpnové přehlídky toho nejlepšího z  kultury regionů zemí 
visegrádské čtyřky, Litvy a Ukrajiny. Mezinárodní festival umění TRANS/MISJE 2018 se uskteční letos 
poprvé a iniciovali jej umělci z divadla Wandy Siemaszkowej v polském městě Rzeszów. První ročník 
se bude konat od 25. do 31. srpna 2018. Moravskoslezskému kraji je věnován 28. srpen. Naše divadlo 
veze činohru I muzikálové melodie. 

Místa, kde se bude hrát, zpívat, promítat a debatovat: Rzeszów a Łańcut. Pro země střední a východní 
Evropy představuje rok 2018 sté výročí nové etapy jejich dějin – postupně  vznikaly samostatné státy. Proto 
má první ročník festivalu podtitul „1918. Konec a začátek”.  

,,V rámci festivalu se bude nejen hrát divadlo, tančit, pořádat koncerty či performance, nebo promítat filmy, 
ale bude se také o kultuře regionů a jejím mezinárodním přesahu debatovat. Každé zemi je věnován jeden 
festivalový den, kdy představí to nejlepší ze své tvorby. To, co je pro ni typické, co už diváci doma ocenili a 
co může zaujmout i v širším mezinárodním kontextu,” říká tajemnice činohry Národního divadla 
moravskoslezského Valerie Hendrychová. 

Šárka Swiderová 
Tisková mluvčí a PR 

NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ 
příspěvková organizace statutárního města Ostrava 
Čs. legií 148/14, 701 04 Ostrava 
GSM: +420 604 238 789 
E-mail: sarka.swiderova@ndm.cz 
www.ndm.cz

http://www.ndm.cz/


Moravskoslezský kraj má svůj den 28. srpna. Národní divadlo moravskoslezské nabídne polskému i 
mezinárodnímu publiku úspěšnou inscenaci hry Christophera Hamptona Řeči léčí (v polském uvedení 
Niebiezpeczna metoda) v režii Vojtěcha Štěpánka, a koncert muzikálových melodií a šansonů Edith Piaf v 
podání Hany Fialové a Tomáše Savky za klavírního doprovodu Jakuba Žídka.   
Divadlo Petra Bezruče do Polska poveze Audienci Václava Havla, ostravská Komorní scéna Aréna představí 
hru Francouzky Yasminy Rezy s názvem Obraz. Pozdně večerní program bude věnován poezii regionálních 
básníků.  

Další ročníky festival budou postupně hostit ostatní zúčastněné regiony. 

Další program přesněji: 
https://teatr-rzeszow.pl/article/program-transmisji?l=2 
(Polský název přímo z webu je ,,Miezynarodowy Festival Sztuk TRANS/MISJE 2018 Rzeszów – Koszyce - 
Ostrawa - Debreczyn - Lwów - Troki”) 

Výjezd ostravských divadel na první ročník festivalu byl finančně podpořen ze strany města Ostravy, 
Ministerstva kultury ČR a Moravskoslezského kraje.  
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