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literatura

koncert - Metronom festival

Orit Ishay - Země jelena
6.6. - 10.9. | Dům fotogra"e, Praha

Samostatnou 
výstavou se 
poprvé v 
Čechách 
představuje 
izraelská 
umělkyně Orit 
Ishay (*1961). 
Výběr sestává 
z jejích 
nejvýznamnějších 
sérií vyznačujících 
se lokálním obsahem, zároveň však i výrazným mezinárodním 
přesahem. Práce prezentované na výstavě byly vytvořeny během 
uplynulých deseti let. Orit Ishay zkoumá realitu prostřednictvím 
výjevů ze svého okolí, zachycených na klasických či jinou formou 
zpracovaných fotogra)ích. Tvoří buď samostatně, nebo ve 
spolupráci s veřejností. Svým hledáním a tím, jak využívá 
dosavadních forem zobrazování a interpretace, se snaží 
upozorňovat na společenské a politické otázky rezonující v izraelské 
společnosti.

http://ghmp.cz/orit-ishay-zeme-jelena/

výstava

Viktor Fischl - Hovory s Janem Masarykem
7. 6., 19 h | Knihovna Václava Havla, Praha

Kniha Hovory s Janem Masarykem vznikla za 
války v Londýně a Viktoru Fischlovi se v ní 
podařilo originálním způsobem zachytit názory 
a myšlenky Jana Masaryka. Nyní toto dílo 
vychází nově v nakladatelství Garamond a u 
příležitosti jeho vydání budou debatovat politik 
a diplomat Alexandr Vondra, literární vědec 
Michael Špirit a redaktor nakladatelství 
Garamond Petr Himmel.

http://www.kehilaprag.cz/cs/udalost/395
Zdroj: nakladatelství Garamond

Ester Rada a Garden City Movement
23.6. | Výstaviště, Praha

Na Metronom festivalu se představí vynikající izraelští hudebníci: 
talentovaná a charismatem hýřící Ester Rada, Izraelka etiopského 
původu, která předvedla svůj smyslný hlas mimojiné také na 
festivalu v Glastonbury. Ester vydala v loňském roce své první 
album, nabité překvapivým mixem žánrů, od etiopského jazzu 
přes R&B až po americký funk.  Jen chvíli před Ester zahraje na 
Metronomfestivalu telavivské elctro-indie trio Garden City 
Movement. Za svou čtyřletou existenci  stihli Garden City 
Movement již zahrát po boku Alt-J, Disclosure, Bondax nebo 
Apparat, a to díky hodně pohodové kombinaci hypnotických 
beatů, vyloženě tanečních tracků a to vše občas střihnuté retro 
synthem.

https://www.metronomefestival.cz

seminář

Machol Čechia
28.6. - 2.7. | Nymburk

19. ročník semináře izraelských lidových tanců přivítá profesionální 
učitele z Izraele a více než sto účastníků z několika zemí. Ti se při 
intenzivní výuce naučí tradičnější ale i moderní izraelské tance a 
dozvědí se více o jejich historii. Právě různorodost hudebních žánrů 
i tance bude účastníkům představena v plné šíři: od tradičních 
melodií, přes novodobější izraelskou hudbu, až po současnou pop-
music a od vlivů židovské kultury evropské, jemenské či arabské.

http://www.besamim.cz/new/index.php?page=machol

Zdroj: http://ghmp.cz/orit-ishay-zeme-jelena/

Zdroj: http://www.ethiobeauty.com/
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Elektronickou verzi se všemi odkazy najdete na www.ulpan.cz

výstava

koncert - United Islands

Tamir Grinberg
23. 6. | Karlín, Praha

Na festivalu United Islands se v Praze představí jeden 
z nejtalentovanějších současných mladých hudebníků 
Tamir Grinberg. 

Narodil se v Tel Avivu, ale již od svých sedmnácti let 
koncertuje po celém světě. Jeho chraplavý hlas, 
připomínající trochu hlas Joe Cockera, přirozeně 
přivedl Tamira k funku, blues a jazzu. Energický 
zpěvák a klavírista dokáže svou hudbou oslovit 
rozdílné posluchače všech věkových generací. Přesný 
čas Tamirova vystoupení naleznete na stránkách 
festivalu.

Zdroj: kulturní zpravodaj Velvyslanectví Státu Izrael 
v ČR

http://unitedislands.cz/interpret/tamir-grinberg/
Zdroj: United Islands Praha

Junun a Victoria Hanna 
17.6. 13 h |  Výstaviště, Praha
18.6. 13 h |  Výstaviště, Praha

V  rámci   již  20.  ročníku Respect  festivalu  se můžete  těšit  na dva špičkové 
izraelské hudebníky. Vynikající znalec indické hudby Shay Ben Tzur vystoupí 
se svým projektem Junun, který vytvořil dohromady s kytaristou Radiohead 
Johnym Greenwoodem a dvaceti indickými muzikanty a zpěváky kapely The 
Rajasthan Express. Junun propojuje mnoho rozdílných žánrů od spirituálních 
zpěvů qawwali až po burácející indickou dechovku. Zrod projektu 
dokumentuje )lm Junun kultovního režiséra Paula Thomase Andersona. 
Neméně zajímavé bude vystoupení Victorie Hanny, dcery rabína, rappující 
kabalistické texty. V loňském roce vzbudily naprostou senzaci její dva 
videoklipy se skladbami Twenty two (22) letters a The Aleph-bet song 
(Hosha’na), inspirovanými kabalistickou Knihou Stvoření (Sefer Jecira). Časy 
jednotlivých koncertů naleznete na stránkách festivalu.

Zdroj: kulturní zpravodaj Velvyslanectví Státu Izrael v ČR

http://respectfestival.rachot.cz/cz

Zdroj: kulturní přehled Velvyslanectví Státu Izrael v Praze

Vidět Izrael 
19.6.-17.9. | Slunečná, Želnava na Šumavě

Od 19. června bude v galerii Slunečná na Šumavě k vidění výstava 
fotogra)í "Vidět Izrael! " deseti  fotografů  a umělců  izraelského  i 
českého  původu. Své proslulé pouliční fotogra)e vystaví telavivský 
fotograf Alex Levac, který získal roku 2005 Izraelskou cenu za 
fotogra)i. 

Karel Cudlín, jeden z nejznámějších českých fotografů a mimojiné 
také bývalý osobní fotograf Václava Havla, představí svůj pohled na 
současný Izrael.  

Své fotogra)e vystaví i Pavlína Schultz. Během vernisáže bude 
odhalena socha Přátelství izraelského sochaře Yosepha Jojo 
Ohayona.

Zdroj: kulturní zpravodaj Velvyslanectví Státu Izrael v ČR

http://www.biofarma-slunecna.cz/galerie

Zdroj: Pavlína Šulcová
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