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Bývalý augustiniánský klášter ve Šternberku

První srpnový víkend bude ve Šternberku patřit festivalu francouzské kultury.
V prostorách bývalého augustiniánského kláštera ji rozmanitými způsoby představí studenti
pařížské Sorbonny a také jeden rodilý Bretonec. Na své si přijdou milovníci divadla, literatury,
obdivovatelé Paříže i ti, kdo uvažují o studiu ve Francii. V sobotu v podvečer návštěvníci
ochutnají krásy Bretaně v podobě vyprávění, obrázků, ale i sladkých a slaných palačinek.

Už v pátek 5. srpna v 18 hodin uvede trojice mladých Francouzů scénu ze “Hry lásky a
náhody”. V této komedii z 18. století z pera dramatika Marivaux si láska razí svou cestu nejen

navzdory rozumu, ale také napříč společenskými vrstvami. V rolích herců se představí Sébastien

Perrier, student literatury a divadla, Maiwenn Morvan, která se na Sorbonně věnuje studiu literatury a

angličtiny a Julie Perrier, studentka jednoho z pařížských lyceí.

Sobotní, ale i nedělní dopoledne bude zajímavé pro ty, kdo milují Paříž a ještě více pro

ty, kdo se chtějí z první ruky dozvědět, jak to chodí na francouzských školách a zejména
univerzitách. Co je pro zdejší studium typické a jak je náročné vůbec se na Sorbonnu dostat.

Prostřednictvím videí, která si Sébastien, Maiwenn a Julie připravili, se do Paříže i podíváme.

Dopolední program v oba dny, tedy v sobotu i v neděli, začíná v 10 hodin.
V sobotu odpoledne, od 14. hodiny, bude řeč o proslulých pařížských muzeích, jako je

Louvre, Orsay, Picasso nebo Centre Pompidou. Pomyslně zavítáme i na slavný hřbitov Père

Lachaise. A připomeneme si, kde se nacházejí budovy Českého velvyslanectví a Českého domu.

V sobotu v podvečer, od 18 hodin, se necháme uchvátit atmosférou Bretaně. Kraje

prodchnutého duchem Keltů, který si dodnes uchovává velmi specifické tradice a kulturu. O těch bude

vyprávět Yves Le Guévellou, bretaňský rodák a patriot, který se před několika lety usadil v České

republice. Gastronomickou specialitou Bretaně jsou sladké i slané palačinky. I ty na našem « Soirée

bretonne » ochutnáme. A ti, kdo rádi tančí, si budou moci vyzkoušet i kroky typických bretonských

tanců.

Festivalový program uzavře v neděli odpoledne, od 14 hodin, vyprávění o zámcích na
okraji Paříže, kde se psala nejen francouzská historie: Versailles a Fontainebleau.

Festival francouzské kultury pořádá v rámci projektu Umění bez hranic Handkeho spolek,

který ve Šternberku od r.1999 pečuje o duchovní a kulturní odkaz místního bývalého

augustiniánského kláštera. Ve spolupráci s městem Šternberk spolek přispěl k obnově fresek

významného moravského barokního malíře Jana Kryštofa Handkeho. Dnes navrací klášteru život

nejen turistickými prohlídkami, ale i pořádáním různých kulturních akcí.
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