tisková zpráva 2. července 2022

Začíná 66. Šrámkova Sobotka
Sobotka, 2. července 2022 – Letošní ročník Šrámkovy Sobotky, festivalu českého
jazyka, řeči a literatury, se věnuje tématu Genius loci a probíhá tradičně
v prvním červencovém prázdninovém týdnu (2. – 9. 7. 2022).
„Výraz genius loci nás dnes napadá tehdy, když mluvíme o místu, které nás opakovaně zasahuje
zvláštní, jedinečnou atmosférou. Vnímáme, jak se ‚duch místa‘ zrcadlí v organickém propojení
přírody s architekturou, jak opakovaně ožívá díky předchozí zkušenosti i paměti (individuální,
generační i historické), v kumulaci a vrstvení sdílených příběhů, obrazů i slov,“ říká docentka Irena
Vaňková, členka přípravného výboru festivalu, a k tématu dodává: „Genius loci se stal předmětem
zkoumání fenomenologie architektury či sociologie sídel. Přesto jde o jev nesnadno uchopitelný, tak
jako je těžké definovat či v konkrétnosti popsat vlastní domov. Ve své tvorbě však dokážou zachytit
genia loci umělci. Dokonce ho zároveň mohou dát ostatním plně spatřit až oni, pokud byl třeba
dosud přehlížen nebo jsme si jeho jedinečnost neuvědomovali.“
Program téma pojímá v několika liniích, jako jsou dopolední přednášky expertů, odpolední
autorská čtení básníků a spisovatelů, besedy s osobnostmi, scénická čtení, která budou k vidění
pouze v Sobotce, a jejich rozborový seminář. „Jedinečná je i prezentace většiny tvůrčích dílen,“
říká členka přípravného výboru a garantka dílen Lada Blažejová. „Jejich přehlídka zvaná jarmark
probíhá od příštího pátku do soboty.“ Speciálně pro festival vznikají také pietní Společnost
mrtvých básníků, Zahájení a skladba Poetického odpoledne. Představena bude Zvuková
procházka městem. Večer jsou nabízena divadelní a hudební představení.
„66 ročníků celostátně významné kulturní akce je pro naše nevelké město výkon. Jedinečným
festivalem mateřštiny se zviditelnilo nejen v celé republice, ale i ve světové bohemistice,“ říká předsedkyně městské kulturní komise, spolku Šrámkova Sobotka a členka přípravného výboru Marie
Sekerová. Zástupce pořadatele, vedoucí Městského kulturního střediska v Sobotce Pavlína Havlová,
shrnuje: „Celkem je pro letošní ročník připraveno přes 60 pořadů. Bude možné se setkat třeba
s vědcem Erikem Gilkem, spisovatelem Zbyňkem Fišerem, známými režiséry Radovanem
Lipusem a Martinem Františákem, stoupajícími muzikantskými hvězdami Pavlem Čadkem
a Michalem Horákem nebo soboteckým rodákem hercem Danielem Krejčíkem.“ Šrámkovu
Sobotku podporují například Ministerstvo kultury a Královéhradecký kraj, spolupracují s ní hlavní
tuzemské literární časopisy a rozhlasová stanice Vltava.
Do ankety uspořádané k letošnímu tématu festivalu Co je genius loci (Šrámkovy) Sobotky? přispěla
spisovatelka Daniela Fischerová: „Sobotka je běžné město. / Jedno z mnoha. Ale přesto / první
červencové noci / procitne génius loci, / aby přišel ku pomoci / našim pošetilým hrám.“ Nenechte si
příležitost poznání, setkání a zážitků, které festival Šrámkova Sobotka v Českém ráji nabízí, ujít.

Podrobnosti o programu podává webová stránka https://sramkovasobotka.cz.
Kontakt pro média: Jan Bílek, člen Přípravného výboru ŠS, +420 605 301 191, bilek.jan1@gmail.com.
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