Tisková zpráva

Vladimír Mikeš
D i va d l o š pa n ě l s k é h o z l at é h o v ě ku
Nakladatelství AMU vydává knihu Vladimíra Mikeše Divadlo španělského zlatého věku.
Druhé rozšířené vydání velice žádané knihy Vladimíra Mikeše je jedinou monografickou publikací
na českém knižním trhu věnující se nejslavnějšímu období španělského divadla.

Kniha Divadlo španělského zlatého věku představuje
esejistickým stylem významné autory divadelních her
renesance a baroka a jejich inscenační praxi. Hlavní
důraz klade na umělecké i lidské působení divadelních
autorů uprostřed převratných společenských změn, jejich
prostřednictvím zkoumá i ducha a morálku té fascinující
doby, které se odrážejí v jejich dramatickém díle. Zvláštní
kapitoly věnuje životu a dílu Lope de Vegy a Calderóna
de la Barky.
„Knihu jsem před lety psal nejen pro studenty DAMU,
ale pro všechny divadelníky, abych upozornil na to
zanedbávané bohatství španělského divadla. Proto jsem
také zvolil esejistický styl. Vznikala paralelně s mými
překlady her a poezie španělského zlatého věku.“
Vladimír Mikeš

Prof. PhDr. Vladimír Mikeš je významný český divadelní historik a teoretik, spisovatel a překladatel.
V letech 1997–2000 byl děkanem DAMU, v roce 1999 byl jmenován profesorem pro obor teorie
a kritika, 2000–2003 vedl tamtéž Katedru divadelní antropologie. V současnosti přednáší na DAMU
a věnuje se překladatelské práci. Je členem státní zkušební komise magisterských zkoušek na Katedře
autorského a loutkového divadla na DAMU, školitelem doktorandů na KALD, členem Českého centra
PEN klubu, Obce spisovatelů, Obce překladatelů. Za svou tvorbu získal italské literární ceny Premio
Montale (Řím 1985); Premio Circe Sabaudia (Sabaudia 1986) a Premio A. M. Ripellino (Řím 1990).
Dne 24. října 2012 obdržel Státní cenu za překladatelské dílo.
Více informací o této publikaci i dalších edičních počinech
Nakladatelství AMU (včetně e-shopu) najdete na adrese:

www.namu.cz

Chcete-li knihu redakčně zpracovat, zažádejte si prosím o recenzní výtisk.
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