Měsíc autorského čtení přiveze španělské autory
Mladá fronta Dnes, 17. 6. 2016
OSTRAVA Jednatřicet spisovatelů ze Španělska zavítá mimo jiné do Ostravy na literární festival
Měsíc autorského čtení. Přehlídka, která se odehrává na pěti místech ve střední Evropě, se
tentokrát uskuteční v Absintovém klubu Les poblíž Masarykova náměstí.
Počínaje 1. červencem se po jednatřicet dní neustále stěhuje z Brna do polské Vratislavi,
následně do Ostravy, přes slovenské Košice až na Ukrajinu do Lvova. Ostrava je podle
pořadatelů stěžejním městem. Letošní festival připomíná čtyřsté výročí smrti Miguela de
Cervantese y Saavedry, autora Dona Quijota de la Mancha. Mezi španělskými hosty jsou
romanopisci, básníci, dramatici a spisovatelé ze všech koutů Španělska. "Někteří z nich píší
kastilsky, jiní baskicky, jiní v katalánštině, všem společně vycházejí knihy v nepřeberném
množství dalších světových jazyků. V souvislosti s Měsícem autorského čtení ostatně i
v češtině," uvedl programový ředitel festivalu Petr Minařík. Mezi nejvýraznější osobnosti,
které do Ostravy zavítají, bude patřit legendární autor, divadelník, performer a pozoruhodný
filmový režisér Fernando Arrabal.
Festival spolupracuje s Ostravskou univerzitou, a tak hosty španělské literatury uvedou
ostravští hispanisté Jan Mlčoch, Irena Fialová, Mariana Kunešová a Rita Jemelková. O "československo-ukrajinsko-polské" hosty budou pečovat Ivan Motýl, Petr Hruška, Jakub Chrobák,
Miroslav Tomek, Přemysl Bureš a Yvetta Ellerová.
"Ráz Měsíce autorského čtení v Ostravě je jiný než v dalších čtyřech festivalových městech.
Ostrava má svůj vkus, nedá se dopředu odhadnout. Slavná jména mají někdy chladné přijetí,
autoři kvalitní, ale menšinoví, tu naopak mají úspěch. Atmosféra někdy prázdného centra
Ostravy a spousta neznámých, to je to, čím je pro nás ostravská část festivalu nenahraditelná.
Když se večer povede a ostravské publikum jde s autorem, jak se říká, je to velký úspěch,"
dodal Minařík." V rámci domácí linie pak ukázky ze svých děl přečtou například Petra
Soukupová, J. H. Krchovský či Iva Pekárková.
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