
 Děkujeme za podporu

Zpravodaj
číslo 01 / 2019

 

ivrit v roce 2019

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

Ulpan Praha přeje čtenářům Zpravodaje vše nejlepší do nového roku. 
Již v únoru zahájíme zápis do letního semestru kurzů hebrejštiny. 
Sledujte náš web a Facebook pro více informací. 

www.ulpan.cz

Hana Alisa Omer: Skok v paradigmatu
10.12. - 10. 1. | Galerie Hala C, Praha

Hana Alisa Omer (*1947) 
představuje na výstavě 
Skok v paradigmatu 
v Galerii Hala C výběr ze 
svých raných děl a zároveň 
ukázky ze své současné 
tvorby. Z jejich srovnání je 
patrné, že během 
uplynulých padesáti let 
prošla tato umělkyně 
dramatickým osobnostním 
i uměleckým vývojem.

"Mé dílo se mění v 
souvislosti se změnami v 
mém osobním životě. 
Prozřetelnost mi umožnila 
žít teď v Praze a je pro mě 
překvapující, že právě tady 
jsem se se svými 
židovskými kořeny propojila 
hlouběji nežli během pětačtyřiceti let života v Izraeli. Praha je pro mě 
vysněné město a já sním s ní - s jejími mosty a věžemi, s havrany, 
tunely, ostrovy a chrámy..."

https://www.galeriehalac.cz/kalendar-akci/hana-alisa-omer/

Uri Orlev: Je těžké být lvem

Co byste si přáli zažít ze všeho nejvíc? 
Hrdina naší knížky vždycky snil o tom 
stát se lvem a jeho nejlepší kamarád 
měl stejný sen. Často si o lvech 
povídali a v jednom kuse si na ně hráli. 
Vymýšleli, jak se spolu domluví, pokud 
se někdo z nich jednou lvem stane. 
Když k tomu ale skutečně dojde a náš 
hrdina se doopravdy promění ve lva, 
vyrojí se spousta nečekaných potíží: 
místo mluvení svede jen řvát a 
neohrabanou tlapou si nezvládne ani 
otevřít dveře. Jak svoji proměnu 
vysvětlí mámě, která už není 
nejmladší? A nejhorší ze všeho je, že 

jeho nejlepší kamarád, se kterým spřádal sny o lvech, už nerozumí 
lví řeči, kterou kdysi společně vymysleli.

výstava

nová kniha

výstava

Magdalena Chaya Rachel Rajnišová
1. - 31.1. | Art Centrum, Český Krumlov
Malířka se po dlouholetém pobytu v zahraničí (Švýcarsko, 
Francie, Irsko, Nové Mexiko, Itálie, Izrael ad.) vrátila do rodného 
domu v Kladně. Její nejednoduchá životní cesta se zhmotňuje v 
obrazech, kde „paměť místa“ hraje zásadní roli; jejími tématy jsou 
pouště a světlo, ale i biblické motivy. Významná je i její práce pro 
divadlo (Divadlo bratří Formanů, Theater 58 v Curychu, divadlo 
Taos v Novém Mexiku) nebo spolupráce s archeology v Izraeli.

http://www.ckrumlov.info/docs/en/atr5.xml

koncert

Surovinový klezmer jam
9.1., 20 h | Sběrné suroviny, Praha 

Klezmerový a jidišový jam a večírek s 
Pražskou jidiš kapelou, ale i 
muzikanty z kapel Vousy, Der Šenster 
Gob, Hudák a Kruták a dalších.

https://www.facebook.com/events/
209039343351867/

Zdroj: https://www.galeriehalac.cz/

Zdroj: Facebook.com

taneční kurzy

Gaga/people Prague: pravidelné nedělní lekce
leden - červen 2019 | Anenské náměstí 2, Praha 1

Gaga je pohybová řeč vyvíjená v průběhu let Ohadem Naharinem/ 
IL, paralelně s jeho prací choreografa a uměleckého ředitele souboru 
Bathseva Dance Company. Jazyk Gaga v základu vychází z víry v 
uzdravení, dynamiku a neustále se měnící sílu pohybu. Lekce Gaga 
trvají jednu hodinu a učí je tanečníci v úzké spolupráci s Ohadem 
Naharinem. Lektoři vedou účastníky pomocí série evokativních 
instrukcí, které postupně vystaví jednu na druhou. Spíše než ke 
kopírovaní určitého pohybu je každý z účastníků veden k aktivnímu 
prozkoumání daných instrukcí, tak aby každý sám nebo každá sama 
objevili vlastní interpretaci daných informací a uměli je přizpůsobit 
úkolu . Gaga/people lekce nabízí účastníkúm kreativní rámec k 
propojení s vlastním tělem a představivostí, zvýší povědomí o 
vlastní fyzikalitě, zlepší ohebnost a výdrž a ve vstřícné a příjemné 
atmosféře dají zažít radost z fyzického pohybu.

https://www.facebook.com/events/342407689683845/

výstava

Martin Böhm/ Studna
1. - 22.1. | UFFO, Trutnov
Martin Böhm je absolvent Akademie výtvarných umění v Praze. V 
roce 2016 studoval na Bezalel Academy of Arts and Design v 
Jeruzalémě v Izraeli. V  roce 2018 studia na Akademii výtvarných 
umění úspěšně ukončil.  Martin Böhm se při svých cestách a 
studijním pobytu v Izraeli inspiroval věcným významem hranice. 
Hranice, která rozděluje izraelské a palestinské území. Ve své práci 
se zabývá tímto pojmem a jeho vlivem na člověka. 

https://www.facebook.com/events/196994794517510/
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