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Jako vyjádření úcty k Shakespearovu dílu vyvěsily kulturní, vzdělávací a společenské instituce
v sobotu 23. dubna bílou vlajku s logem celoročního projektu Shakespeare Ostrava 2016.
Ostravské kulturní, vzdělávací a společenské instituce, mezi nimi i Magistrát města Ostravy, se
tak připojují k celosvětovým oslavám odkazu bezpochyby nejznámějšího krále divadelní řeči a
génia, který po staletí dokonale vystihuje podstatu lidských povah a charakterů. Snad právě
proto, navzdory pokrokům doby, zůstane navždy aktuální.
William Shakespeare se pravděpodobně narodil 23. dubna a pokřtěn byl 26. dubna 1564.
Zemřel 23. dubna 1616. Napsal 154 sonetů a dalších básní. Také 38 divadelních her a na dalších
pravděpodobně spolupracoval s jinými autory. Jeho divadelní hry, ať už komedie, tragédie, či
antická dramata, se hrají neustále. Jen tvůrci inscenací základní myšlenky jemně, někdy
výrazněji, přizpůsobují době.
Ostravská kulturní, vzdělávací, ale i společenská scéna se k oslavám sdružila do celoročního
projektu Shakespeare Ostrava 2016. Ostravská divadla letos uvádějí Shakespearovo dílo
v rámci svých dramaturgií. Opera Národního divadla moravskoslezského uvedla premiéru
Hamleta, činohra inscenaci HAPRDANS neboli Hamlet, princ dánský, baletní soubor připravuje
na 7. května premiéru baletu Sen noci svatojánské.
Komorní scéna Aréna uvádí inscenaci Něco za něco a Knihovna města Ostravy vystavuje
v pasáži plakáty s tématem her Williama Shakespeara. Ostravské divadlo loutek připravuje na
pátek 29. dubna premiéru hry Bouře.
Díky letošnímu shakespearovskému projektu vznikla platforma spolupráce institucí, jako je
Národní divadlo moravskoslezské, Letní shakespearovské slavnosti Ostrava 2016, Kulturní
centrum Cooltour, Divadlo Petra Bezruče, Divadlo loutek Ostrava, Komorní scéna Aréna,
Janáčkova filharmonie Ostrava, Stará Aréna, Ostravská univerzita v Ostravě, Knihovna města
Ostravy, Ostravské muzeum, Statutární město Ostrava, Janáčkova konzervatoř a Gymnázium
v Ostravě, Český rozhlas Ostrava, mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, Dream Factory
Ostrava, Dny nové Opery Ostrava a dalších, které se v průběhu roku k platformě přidávají.
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