Luhovaný Vincent a doba covidová
Po plánované roční pauze se letos ve dnech 24.–27. 6. uskuteční 11. ročník multižánrového
festivalu Luhovaný Vincent. Přinese návštěvníkům řadu změn spojených s aktuální epidemickou
situací. O lázeňského genia loci však nepřijdou.
Cı́lem letoš nı́ho roč nı́ku je zachovat vš echny slož ky programu, na které jsou divá ci
z př edchozı́ch let zvyklı́ – divadlo, =ilm, literaturu, vý tvarné umě nı́ a performance, stejně jako
hudebnı́ produkci. Poř adatelé jsou si vš ak plně vě domi zá vislosti kulturnı́ch akcı́ na aktuá lnı́m
epidemické m vý voji a proto dospě li ke strategický m rozhodnutı́m, která budou tento roč nı́k
doprová zet. Př evá ž ná č ást programu bude situová na do veř ejné ho prostoru. S touto vý zvou
př ichá zı́ zpř ıś tupně nı́ neobjevený ch č i bě žně nedostupný ch mı́st a open-air prostorů , stejně jako
hlubš ı́ propojenı́ s mı́sty zná mý mi skrze site-speci=ic performance a instalace.
Toto pojetı́ souvisı́ s dlouhodobou koncepcı́ festivalu, která kreativně pracuje
s historický m a tradič nı́m odkazem Luhač ovic a propojuje mě stské č ásti tı́m, ž e se snaž ı́
př itá hnou luhač ovické obč any a př espolnı́ do mı́st, kam se obvykle nevydá vajı́. RH editelka
festivalu Magdalé na Petrá ková ke změ ná m dá le uvá dı́: „S ohledem na omezení pohybu bude
program více než kdy dříve primárně určen místním obyvatelům či návštěvníkům z regionu
a obohatí tak stávající kulturní nabídku. Zároveň se tímto ale festival jakkoli neuzavírá návštěvníkům z celé republiky a zahraničí.”
Umož nı́-li to protiepidemická omezenı́, poč ı́tajı́ organizá toř i také s program
dimenzovaný m pro nı́zkou ná vš tě vnickou kapacitu, jako jsou vitrı́nové vý stavy č i bytové divadlo
pro 1–10 divá ků . Ve vš ech př ıp
́ adech budou dodrž ová na hygienická opatř enı́ a stanoveny
podmı́nky pro bezpeč ı́ ú č astnı́ků . Poč ıt́ á se také se zajiš tě nı́m dezinfekce č i testů (dle potř eby).

Pohlednice z lázní
S komunikacı́ na dá lku, která se stala symbolem poslednı́ho roku, také č ásteč ně souvisı́
letoš nı́ vizuá l festivalu. Odkazuje se totiž k pů vodnı́m pohlednicı́m, které se z lá znı́ bě žně
posı́laly. Inspiruje se jejich estetikou rá mová nı́ a kompozic. Využ ity jsou vš ak v tomto př ıp
́ adě
autentické fotogra=ie z př edchozı́ch roč nı́ků , které lá kajı́ ná vš tě vnı́ky na př ıj́ emnou letnı́
atmosfé ru festivalu. Na pomyslnou dovolenou do jejich vlastnı́ho mě sta budou poř adatelé zvá t
i samotné obyvatele Luhač ovic, a to prostř ednictvı́m souvisejı́cı́ pohlednicové kampaně .
K loká lnosti se vizuá l odkazuje také v typogra=ii, jelikož využ ıv́ á fonty, které se nejč astě ji objevujı́
na luhač ovický ch vý vě snı́ch š tı́tech. Autorkou je, stejně jako v př edchozı́ch roč nı́cı́ch, gra=ická
designé rka Bá ra Rů ž ič ková .
Kontakt pro média: SH tě pá nka Iš tvá nková , e-mail: stepanka@luhovanyvincent.cz, tel.: +420 736 669 109

