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festivalslabikář

Šamajim
29.7. - 3.8. | Třebíč

Židovská kultura k Třebíči neodmyslitelně patří, je zde zakořeněna 
od dávných dob. Židovská historie, tradice a zvyky se dlouho 
prolínaly dějinami našeho města. Ač byla za druhé světové války 
tato linie násilně přerušena a téměř vymizela, daří se ji dnes díky 
festivalu židovské kultury Šamajim, oslavám jednotlivých svátků a 
dalším akcím stále udržovat a hlavně nezapomínat. Festival je 
nejen místem, kde se můžete dozvědět o židovské kultuře. Je 
hlavně místem setkávání - muzikantů, výtečných umělců a 
zajímavých osobností.

www.samajim.cz

výstava

Chedva Menoz
červen - 10. října  | Horní synagoga, Mikulov
Výstava představuje tvorbu výtvarnice Chedvy Meroz. Narodila se 
v Československu v roce 1947. Od roku 1949 žije v Izraeli. Kdykoliv 
se dříve dívala na americké +lmy, obdivovala v nich interiéry se 
sešívanými obrazy různobarevných látek - nazývané Quilt (Kvilt) 
neboli patchwork (petšvork). Nejdříve chtěla ušít kvilty jen pro své 

děti a vnoučata. Později objevila, 
že existují takzvané "umělecké 
kvilty - Art Quilt". V současnosti 
vytváří převážně už jen kvilty. 
Fascinují ji barvy a různé vzorky. 
Jak o sobě říká : “Někdy vidím 
látku a vím přesně, jak ji použiji. 
Jindy látku, která mě osloví, dám 
stranou a čekám, až mě napadne 
myšlenka, jak ji použít." Zúčastnila 
se skupinových výstav v 
Holandsku, Anglii a v USA.

https://www.informuji.cz/akce/jhm/124851-chedva-meroz/

výstava

Zvi Tolkovsky: Divadlo vyřazeného
18. 7. - 8.8. | Galerie Hala C, Praha 

Tolkovsky již více než padesát let 
vytváří na plátně, na papíře a v 
sochách vlastní obrazný svět. 
Jeho práce jsou jako smyslové 
mapy asociací snového 
vyprávění. Vytvořené scény jsou 
sloučeniny rozbitých kusů a 
součástek obsahů, které 
Tolkovsky nachází kolem sebe. 
Zobrazuje je, umísťuje na papír i plátna a hraje si s kompozicí jako 
dítě. Nejprve se zdá, jako by to celé bylo chybné, ovšem při delším 
pohledu si lze vytvořit osobní příběh asociací založených na základě 
těchto výjevů. Dějiny národů ožívají; dějiny míst v Jeruzalémě, Praze, 
střední Evropě a další, všechny se nacházejí v krajině fantazie. 
Existuje zde trocha reality. Dokážeme některá místa rozpoznat, 
zatímco jiná byla vytvořena během uměleckého procesu. Jedinečnou 
kvalitou Tolkovského umění je tvorba nového světa za pomoci všech 
poškozených a zanedbaných předmětů, které nikdo kromě umělce 
nechce. Umění, které vzniká, je naplněno překvapivou a nečekanou 
bohatostí lidské představivosti.

http://www.maskil.online/2019/07/19/zvi-tolkovsky-divadlo-vyrazeneho/

Alef bet teď!
K začátku nadcházejícího školního roku 2019/2020 připravuje 
autorská dvojice – ilustrátorka Lucie Lučanská a hebraistka Alžběta 
Glancová – k vydání obrázkovou knihu Alef bet teď!  Kniha vyjde v 
nakladatelství Xao a bude sloužit k prvnímu seznámení dětských i 

dospělých čtenářů se základními znaky hebrejské abecedy včetně 
znaků pro samohlásky. Jednotlivé konsonanty jsou v knize 
zprostředkovány skrze ilustrace inspirované různými typy lidí, postav 
a věcí z tradičního židovského náboženského i sekulárního prostředí 
a skrze vybrané reálie státu Izrael. 

Písmena jsou představena tematicky, ve dvojicích. Každá dvoustrana 
je proto věnovaná dvojici znaků a zároveň slov – označení postav a 
předmětů. Například písmeno alef א jako ima אִמָּא– 
škálou kulturních významů nabitý pojem „židovské matky“ stojí vedle 
písmene bet ב znázorňujícího ben בֵּן – jejího syna, atp.

http://www.maskil.online/2019/07/19/alef-bet-ted/

den židovských památek

Více než padesát 
vybraných 
židovských 
památek v 
Čechách, na 
Moravě a ve 

Slezsku bude otevřeno v neděli 11. srpna 2019 v rámci III. ročníku 
Dne židovských památek v ČR.

https://sites.google.com/site/denzidovskychpamatek/home

Zdroj: samajim.cz
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