Tisková zpráva
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Galerie Věž, jako nedílná součást zpřístupněné svatojánské věže, představuje první
ze dvou projektů letošní sezony: od 1.května do 21. července 2013 zde probíhá
audioprojekt s názvem „Slovo v prostoru-prostor ve slovu“.
Postupně v něm veřejnosti představíme čtyři současné básnířky –
Renatu Putzlacher, Radmilu Vaňkovou, Alžbětu Luňáčkovou a Natálii Paterovou.
Každé z nich je věnován určitý čas, ve kterém si návštěvníci věže budou moci
poslechnout nahrávky básní jednotlivých autorek v jejich vlastní interpretaci.
(prostřednictvím MP3 a sluchátek, které jsou k zapůjčení zdarma v pokladně věže!!)
Projekt byl inspirován výlučností prostoru svatojánské věže, jejím klidem a tichem
uprostřed rušného města, kde si při poslechu poezie můžeme dopřát zpomalení
hektického životního tempa a přizpůsobit se rytmu textu, jinak a citlivěji vnímat sebe
i prostředí, ve kterém se právě nacházíme i probudit opět svou vnitřní obzraznost...
Od května do července proběhnou ve věži také tři literární večery, zahajující vždy období
věnované poezii konkrétní autorky nebo autorek:
- ve středu 1. května v 16 hodin zahajovala v rámci otevírání věže Renata Putzlacher,
úvodní slovo Dagmar Čaplyginová, v literárním a hudebním pásmu vystoupili : Yvetta
Ellerová, Renata Putzlacher, Pavel Hruška, Jiří Macháček, Petr Hruška
- v pátek 31. května v 18 hodin otevírá svůj básnivý měsíc Radmila Vaňková,
úvodní slovo Tomáš Rozehnal a Jan Loerinc, hudební improvizace Lenka Ondráčková
- v sobotu 29. června v 17 hodin zahajují společně Alžběta Luňáčková a Natálie
Paterová. V programu se představí Dividlo Ostrava s dramatizací textů Václava Hraběte
"Na těchto prstech neuzvednu život" .
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