Tisková zpráva

Cyklus čtení z díla Václava Havla představí v říjnu
ukázky rané tvorby z období 50. let 20. stol.

Praha, 28. srpna 2007 – V říjnu bude pokračovat unikátní projekt čtení z díla Václava
Havla, která ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla pod názvem Ústně více
připravila Marie Valtrová, vedoucí divadelního a filmového úseku Městské knihovny
v Praze. Cyklus šesti čtení mapuje tvorbu Václava Havla od počátků až po současnost.
Ukázky Havlovy literární tvorby, která vznikla v 50. letech 20. stol., budou představeny
ve středu 24. října 2007 od 19,00 hod. ve Velkém sále Městské knihovny v Praze.

V průběhu prvního komponovaného večera budou veřejnosti představeny ukázky tvorby
Václava Havla z 50. let minulého století. Jde o krátké prózy, poezii, korespondenci,
zamyšlení a drama Rodinný večer. V pořadu zazní některé doposud nepublikované texty
z autorova ranného období.

Součástí programu budou i ukázky z děl tzv. Šestatřicátníků a autorů jim blízkých. Jedná se
o přátele Václava Havla, narozené v roce 1936, jimž bylo z politických důvodů znemožněno
studovat, a kteří své pocity, názory a pohled na svět vyjadřovali prostřednictvím literárních
děl. V pořadu zazní ukázky z děl Jiřího Kuběny, Violy Fischerové, Jiřího Koláře, Jana
Zábrany, Josefa Topola a Věry Linhartové.
Vstupenky je možno zakoupit v Městské knihovně v Praze, Mariánské nám.1, Praha 1
nebo rezervovat na stránkách www.mlp.cz

Cyklus šesti komponovaných večerů s názvem Ústně více bude po jednotlivých desetiletích
dokumentovat nejenom tvorbu a dílo Václava Havla, ale také dobu, v níž jednotlivá díla
vznikala. Do programu jsou zařazena i méně známá díla a korespondence s významnými
osobnostmi české společnosti.

Vyjádření dramaturgyně, paní Marie Valtrové:

„Příprava cyklu šesti scénických čtení z díla Václava Havla je pro mne úkolem, při němž
pociťuji značnou míru odpovědnosti. Cílem těchto čtení je přiblížit posluchačům historii
českého národa a české kultury od padesátých let do současnosti prostřednictvím tvorby
Václava Havla a autorů jemu blízkých. A protože on sám zůstává člověkem i tvůrcem
konzistentním, objevují se mnohé situace našich poválečných dějin v tak trochu
provokativních a nových souvislostech.“

Podzimní část cyklu obsáhne časové rozmezí 50. – 60. let 20. století. V průběhu dvou
večerů zazní ukázky z Havlovy ranné tvorby (50.léta), díla z období formování jeho umělecké
a politické osobnosti (60.léta). Jarní část naváže pořady, připomínajícími období tzv.
normalizace (70.léta) a období politické perzekuce (80. léta). Předposlední večer bude
mapovat období pádu totalitního režimu, sametové revoluce, rozdělení Československa a
zvolení Václava Havla do funkce prezidenta (90. léta). Celý projekt bude zakončen ukázkami
z děl představujících Václava Havla jako filozofa a humanistu.

*****
Knihovna

Václava

Havla

byla

založena

v roce

2004 Dagmar Havlovou,

Karlem

Schwarzenbergem a Miloslavem Petruskem. Hlavním posláním této obecně prospěšné
společnosti je uchovávat dílo a odkaz Václava Havla, zasazovat je do dobových souvislostí,
v nichž vznikalo a dále rozvíjet jeho základní myšlenky. Mezi základní činnosti Knihovny
Václava Havla patří mapování, shromažďování a zpřístupňování materiálů Václava Havla
jako umělce, disidenta a prezidenta nejenom pro badatelskou obec, ale také pro širokou
veřejnost. V neposlední řadě se Knihovna Václava Havla snaží vystupovat jako společenskokulturní centrum organizující řadu veřejných čtení a diskusí na aktuální společenská témata.
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