
 Děkujeme za podporu

Zpravodaj
číslo 8 / 2018

 

výstava

www.ulpan.cz ulpan@ulpan.cz ulpan.eshop-zdarma.cz www.facebook.com/Ulpan.Praha

Nahum Tevet
6.9. - 7.10. | Dům umění, České Budějovice 

Tvorba Nahuma Teveta 
stojí na třech základních 
pilířích, kterými jsou 
malba, socha 
a architektura.Typickým 
rysem pro jeho díla (a je 
jedno, zda se jedná 
o práce komornějšího 
charakteru či rozsáhlé 
prostorové instalace) je 
pocit „nedokončenosti“ 
a práce s měřítkem. 
Tevetův jazyk 

archetypálních forem evokující předměty našeho běžného použití – 
kniha, krabice, stůl, židle, postel, člun… – je nositelem řady významů 
a především jím autor otevírá a divákovi předkládá řadu otázek. 
Barevné konstrukce, tvořící scény, měnící se s každým naším pohybem, 
jsou základem prostorové struktury, kterou však jako celek nejsme 
schopni přečíst. Zmiňované archetypální formy se stávají hlavními 
protagonisty vytvářejícími tajemná neklidná místa s řadou odkazů a 
významů. Toto vše stvrzuje především Tevetova doposud nejrozsáhlejší 
instalace „Seven Walks“ – pozoruhodné dílo vznikající v rozmezí let 
1997 – 2004, které bylo naposledy ukázáno v mnichovském muzeu 
Villa Stuck na přelomu minulého a letošního roku.

Nahum Tevet se narodil roku 1946 v izraelském Kibbutz Messiolt. V 
letech 1980 –  2013  působil jako profesor na Akademii umění Bezalel 
v Jeruzalémě a v období 2001 – 2010 v pozici vedoucího 
magisterského studijního programu.

https://dumumenicb.cz/vystava/nahum-tevet-2/

Obchod na korze s živým orchestrem
7. 9., 19:30 | Nádraží Bubny, Praha 

Koncertní provedení slavného, nedávno digitálně zrestaurovaného 
snímku, bude poctou tvůrcům snímku. V roce 1966 získal Oscara za 
nejlepší cizojazyčný +lm. Hudbu Zdeňka Lišky živě přednese 
symfonický orchestr FOK. Partnery koncertu jsou Národní +lmový 
archiv a Česká +lmová a televizní akademie. Záštitu poskytla 
primátorka Prahy 
paní Adriana 
Krnáčová, radní 
pro kulturu Jan 
Wolf, ambasadoři 
Izraele a 
Spolkové 
republiky 
Německo.

Zdroj: 
foto a text: kulturní 
Zpravodaj 
Velvyslanectví Státu 
Izrael v ČR

Sharon Kam
10. 9., 20 h | Rudol+num, Praha

V rámci komorní řady festivalu Dvořákova Praha se v roli kurátorky 
komorní řady historicky poprvé představí dáma, vynikající izraelská 
klarinetistka Sharon Kam. Jako těžiště zahajovacího koncertu 
tohoto „festivalu uvnitř festivalu“ zvolila dvě mistrovská díla 
komorní hudby, klarinetové kvintety Mozarta a Brahmse, které 
provede spolu s dalšími renomovanými sólisty, s nimiž na 
koncertních pódiích často spolupracuje. Večer se tak ponese ve 
znamení propojení geniálních partitur se svrchovaným 
interpretačním mistrovstvím. Setkání se Sharon Kam a Isabelle van 
Keulen moderované Jiřím Vejvodou proběhne po skončení 
koncertu přímo v sále.

https://www.dvorakovapraha.cz/projekce 

koncert

Zdroj: web festivalu Dvořákova Praha 

Zdroj: https://dumumenicb.cz/

tanec

Gilad Hekselman´s ZuperOctave ft. Aaron 
Parks & Kendrick Scott
13. 9., 21 h | Jazzdock, Praha 

Nový projekt 
Gilada Hekselmana 
ZuperOctave je 
trio, ve kterém 
účinkuje skvělý 
pianista a hráč na 
syntezátory Aaron 
Parks a vynikající 
bubeník Kendrick 
Scott. V sestavě 
netradičně chybí 
basa, a tak tuto 
úlohu střídavě 
přebírá buď zefektovaná Giladova kytara, nebo analogový synt 
Aarona Parkse. Využívají hojně elektroniku i staré vintage zvuky, 
a sami svůj zvuk nazývají jako retro-futuristický.

https://www.jazzdock.cz

Zdroj: Jazzdock

nové kurzy hebrejštiny - zápis do kurzů na podzim 2018

Nový školní rok s hebrejštinou v Ulpanu!
Zápis do kurzů ve školním roce 2018/2019 začíná. Přihlásit se 
můžete prostřednictvím on-line přihlášky u každého kurzu v 
nabídce Kurzy. Výuka bude probíhat od října.

Podívejte se na náš nový web: http://ulpan.cz/
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Amir Or
21.-22.9. | Svět knihy Plzeň
Izraelský básník Amir Or (1956) dosud vydal osm básnických sbírek. 
Jeho básně byly přeloženy do více než třiceti světových jazyků. Více o 
něm si můžete přečíst na webu iliteratura. Jeho vystoupení v rámci 1. 
ročníku mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět 
knihy Plzeň budete moci navštívit v pátek 21. září od 17:00. Celý 
program bude brzy zveřejněn na stránkách organizátora.

http://sk2018.svetknihy.cz/cz/sk-2018-plzen/

Pavlína Schultz: Telavivské lavičky
6. 9., 15 h | Hagibor, Praha

Pavlína 
Schultz se 
narodila v 
Praze. Na UK 
vystudovala 
politologii se 
zaměřením 
na Izrael a v 
rámci 
mezivládního 
stipendia 
absolvovala 
roční studijní 
pobyt na 
univerzitě v 
Haifě. Od roku 2008 žije trvale v Izraeli, kde pracovala několik let na 
obchodním a kulturním oddělení Velvyslanectví České republiky. V 
současné době působí jako zástupkyně ředitele Českého centra Tel 
Aviv. V Izraeli vystudovala obor fotogra+e a gra+cký design. 

Vytvořila několik 
dokumentárních 
sérií The Wingmen: 
příběh 
československých 
pilotů a leteckých 
mechaniků ve 
službách Státu 
Izrael, Řekni mi co 
jíš o izraelských 
veganech,Israel 
Geometric, TLV24, 
Be Our Guest, Tichá 

noc a Telavivské 
lavičky. Založila také blog FromTelAviv.com ve snaze zachytit 
kuriozity všedního dne a duch města.

www.ulpan.cz ulpan@ulpan.cz ulpan.eshop-zdarma.cz www.facebook.com/Ulpan.Praha

Elektronickou verzi se všemi odkazy najdete na www.ulpan.cz

Dny židovské kultury Mikulov
21.-23. 9. | Mikulov
Taneční a hudební vystoupení a výstavy doprovází ochutnávky 
židovské kuchyně a také zpřístupněné památky v čele se synagogou, 
rituální lázní a impozantním hřbitovem.

http://www.mikulov.cz/kultura/kalendar-akci/detail/?
contentId=194731&m=6&y=2018

festival

Zdroj: Pavlína Schultz

koncert

upoutávka na říjen: festival KOLNOA

Izraelské 'lmy na festivalu KOLNOA

V říjnu se můžete těšit na 2. ročník festivalu izraelských +lmů. Více 
informací na FB stránce festivalu a v říjnovém zpravodaji Ulpanu. 

https://www.facebook.com/kolnoacz/

Slavnostně s Bernsteinem a Mahlerem
1.10., 19:30 | Rudol+num, Praha

Zahajovací koncert 92. 
sezony bude poctou 
Leonardu Bernsteinovi, 
od jehož narození 
uplyne 25. srpna 
rovných sto let. Coby 
skladatel je Bernstein 
známý především jako 
autor dnes již 
klasického muzikálu 
West Side Story. 
Program ho však 
představí jako autora duchovní hudby, který se hlásí k evropské 
tradici klasické hudby i ke svým židovským kořenům.  

Leonard Bernstein: Chichesterské žalmy
Gustav Mahler: Symfonie č. 4 G dur 

John Axelrod – dirigent
Chen Reiss – soprán
Český +lharmonický sbor Brno 

https://www.rozhlas.cz/

přednáška

Obraz Židů a Izraele v době rostoucí 
iracionality čili ideologizace myšlení
13. 9., 18 h | Maiselova 15, Praha 1

Stejně jako Stát Izrael 
prošel v uplynulých 
sedmdesáti letech četnými 
změnami, proměňovaly se 
ve světle událostí 20. 
století i podoby 
antisemitismu: od 
poválečného „špatného 
svědomí“ z holocaustu až 
k nařčení Izraele z 
genocidy a nacismu. 
Jakým způsobem jsou Židé 

a Stát Izrael nahlíženi v současném světě? O tom promluví ve své 
přednášce v rámci cyklu Izrael 70 politolog a nakladatel Alexandr 
Tomský.  Vstup volný

https://www.jewishmuseum.cz/program-a-vzdelavani/akce-pro-navstevniky/
1311/

Zdroj: https://www.jewishmuseum.cz/

Zdroj: www.rozhlas.cz

Zdroj: Pavlína Schultz

https://embassies.us3.list-manage.com/track/click?u=2f96f3b02a6b8b2fa5eb7ad26&id=6d99d4df83&e=824d94a2bf
https://embassies.us3.list-manage.com/track/click?u=2f96f3b02a6b8b2fa5eb7ad26&id=6d99d4df83&e=824d94a2bf
https://embassies.us3.list-manage.com/track/click?u=2f96f3b02a6b8b2fa5eb7ad26&id=5da20da1e2&e=824d94a2bf
https://embassies.us3.list-manage.com/track/click?u=2f96f3b02a6b8b2fa5eb7ad26&id=5da20da1e2&e=824d94a2bf
https://www.dropbox.com/referrer_cleansing_redirect?hmac=4YzvyR7JND5WC6XsG8igg%2BZQm3XOCO0DUjskKJCQFt8%3D&url=http%3A%2F%2FFromTelAviv.com
https://www.dropbox.com/referrer_cleansing_redirect?hmac=4YzvyR7JND5WC6XsG8igg%2BZQm3XOCO0DUjskKJCQFt8%3D&url=http%3A%2F%2FFromTelAviv.com
http://www.ulpan.cz
http://www.ulpan.cz
mailto:ulpan@ulpan.cz
mailto:ulpan@ulpan.cz
http://ulpan.eshop-zdarma.cz/index.php
http://ulpan.eshop-zdarma.cz/index.php
https://www.facebook.com/Ulpan.Praha/
https://www.facebook.com/Ulpan.Praha/
http://www.ulpan.cz
http://www.ulpan.cz
https://www.rozhlas.cz
https://www.rozhlas.cz
http://www.rozhlas.cz
http://www.rozhlas.cz

