
pro milovníky 
literatury 

a akvarelů ak. mal. Miroslava Konráda ( současná 
výstava galerie ) 

NOC LITERATURY 2018 
na dvorku Komorní galerie u Schelů - středa 9. května / 18 – 22 hodin (půlhodinové intervaly) 

bude číst herečka JD Věra Hlaváčková z knihy Michela Lamberta „Davidův dům“ 
 

Michel Lambert  (nar. 1948) zasvětil větší část svého života literatuře: publikoval již čtrnáct románů  
a kratších próz, za něž v Belgii a ve Francii obdržel několik literárních cen. Pracoval také jako novinář, 
vede dílny tvůrčího psaní.  Ve svém díle s jasnozřivostí, porozuměním a leckdy i s trochou cynismu 
zkoumá svět kolem nás, jeho praskliny a skrývaná tajemství. 
Anotace knihy Davidův dům: Jednoho deštivého rána v Bruselu se seznámí Martial, který má 
potíže s prodejem svých obrazů a vede ateliér malby na Akademii, se zoufalou mladou ženou, jíž 
pomůže znovu nalézt radost ze života. Že by počátek milostného příběhu? Ne, Martial má z lásky 
strach. Připouští pouze slast a přátelství. A mladá žena žije v komplikovaném vztahu s starým 
fanfarónem, přistěhovalcem z Arménie, jenž si hraje na Toulouse-Lautreca. A k tomu má Martial 
neustále v patách stín svého poněkud  zvláštního bratra. Pohne s jeho životem, když mu do něj 
vstoupí další osoby, které mu předloží své osudy a ukážou mu tak přes své osobní starosti jasněji jeho 
vlastní nitro? 
Věra Hlaváčková má jako herečka Jihočeského divadla na kontě přes osmdesát rolí. Za tři z nich 
získala širší nominaci na Cenu Thálie. Je držitelkou devíti Jihočeských Thálií. Čtení v rámci Noci 
literatury se zúčastní již potřetí. 
 
Noc literatury 2018 pořádá Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích souběžně na čtyřech 
místech: vedle Komorní galerie u Schelů v blízké polygonální baště na Piaristickém náměstí (Pod 
kamennou žábou), na terase českobudějovické hvězdárny (Zátkovo nábřeží 9/4) a na terase Domu 
dětí a mládeže v Hardtmuthově vile U Zimního stadionu. Vstup zdarma, bližší informace na 
www.nocliteratury.cz 
 
 

 
 
 
 


