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Kurz hebrejštiny pro začátečníky
V únoru 2020 pro Vás otevíráme nový kurz hebrejštiny, který je určený 
naprostým začátečníkům a nepředpokládá žádnou znalost hebrejštiny. 
Pro více informací navštivte náš web: 

http://ulpan.cz/kurzy/alef-a2/

Záhadné pouto
27.2. - 30.4. / Rožmberský palác Pražského hradu / Praha

Existuje mezi českým a židovským národem vztah, který se výrazně liší 
od vztahů mezi jinými národy a židovským národem? Pokud ano, jak 
vznikl? Zdá se, že mezi českým a židovským národem je záhadné a 
hluboké pouto, které nevychází z kalkulace "něco za něco", sahá až k 
samým počátkům a projevuje se jak na mezilidské, tak na mezistátní 
úrovni.

Tato vůbec první výstava svého druhu vybírá několik událostí a málo 
známých fenoménů od prvních zpráv židovského diplomata o Praze až 
po znovunavázání diplomatických vztahů po sametové revoluci.

Výstava se symbolickým názvem Záhadné pouto vznikla k výročí 30 let 
od znovuobnovení diplomatických vztahů mezi tehdejším 
Československem a Státem Izrael. Na roll-upových panelech vizualizuje 
ono záhadné a hluboké pouto, které je již po staletí mezi českým a 
židovským národem.

Velvyslanectví Státu Izrael se spojilo s odborníky na slovo vzatými a 
díky tomu vznikla výstava v neotřelém vizuálním stylu. Gra*cky je 
zpracována studenty Západočeské univerzity v Plzni, fakultou Designu 
a umění, pod vedením známé výtvarnice a ilustrátorky Renáty 
Fučíkové. Námět a text vytvořil hebraista Robert Řehák. 

Zdroj: kulturní zpravodaj Velvyslanectví Státu Izrael v ČR

Archeologie Jeruzaléma a jeho okolí – nová 
data, nové interpretace
19.2. , 18 h /  Auditorium OVK, Maiselova 15, Praha 1, 3. patro

Zkoumání 
Jeruzaléma a jeho 
okolí se v 
posledních letech 
odehrává za české 
spoluúčasti ve 
spolupráci s 
Univerzitou Tel Aviv 
a Izraelským 
památkovým 
úřadem. 
Archeologické 
výzkumy v Nachal 
Refajím, Tel Moca a 
Městě Davidově, 
do kterých se 
pravidelně zapojuje Evangelická teologická fakulta UK a Centrum 
biblických studií AV ČR, odhalují jednak počátky dějin formování 
tohoto města, jednak jeho růst a proměny v obdobích 
zachycených biblickými texty. Na nové a mnohdy nečekané 
výsledky těchto výzkumů upozorní přednáška vedoucího 
projektu Filipa Čapka z Evangelické teologické fakulty UK.

https://www.jewishmuseum.cz/program-a-vzdelavani/pripravujeme-akce-
pro-navstevniky/1562/
Více k tématu: 

https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/historie/jeruzalem-bible-
salamoun-salamounuv-chram-archeologie-vykopavky-zide_1904120707_gak

přednáška

Současný izraelský %lm: Kadosh
20.2. , 18 h /  Auditorium OVK, Maiselova 15, Praha 1, 3. patro

Druhá část *lmového cyklu 
s úvodem *lmové historičky Alice 
Aronové představí *lm Kadosh 
(Izrael, Francie 1999, 110 min.), který 
zachycuje ultraortodoxní komunitu 
Židů a fascinující příběh lásky očima 
jednoho z nejvýraznějších izraelských 
režisérů Amose Gitaie (1950). Dvě 
sestry Rivka a Malka žijí 
v jeruzalémské čtvrti Mea Shearim, 
kde o osudu lidí rozhoduje místní 
rabín. Rivka s manželem se milují, ale 
nemají dítě, proto se musí rozvést. 
Malka se má vdát za věřícího Žida, ale 
je zamilovaná do jiného muže, který 
je z komunity vyloučen, protože 
nastoupil službu do armády. V originálním znění s českými titulky.

https://www.jewishmuseum.cz/program-a-vzdelavani/pripravujeme-akce-pro-
navstevniky/1563/

%lm

Zdroj: https://www.imdb.com/title/tt0189630/

Zdroj: irozhlas.cz, Štěpán Macháček, https://www.irozhlas.cz/fotogalerie/
7892346?fid=8762617

výstava

Rotem Manor: Zapomněla jsem své heslo
28. 2. - 31. 3. /  Galerie Hala C, Praha

Realita dokáže být mimořádně 
překvapivá, obzvláště když je 
zobrazena v umění. V obrazech 
Rotem Manor je univerzum 
znázorněno jako série výstředních 
visuálních prostředí, která jsou plná 
nekonvenčních a 
nepředvídatelných vizí. Účelem 
umění je nabídnout nový pohled na 
svět kolem nás, nový, neotřelý 
potenciál k pochopení známé 
krajiny a okolností. Realita, kterou Manor vytváří, je pestrá, poutavá a 
propojuje situace, které nemohou v našem světě existovat. Jedná se 
o záhadu, nerozluštitelné heslo, které se objevuje na plátně, a které 
povzbuzuje diváka, aby rozluštil tvary, objekty a příběhy, které na 
něm jsou vyobrazeny, a aby tak objevil novou realitu. Rotem Manor 
je izraelská malířka narozená v roce 1984.

https://www.galeriehalac.cz/cs/kalendar-akci/rotem-manor-zapomnela-jsem-sve-
heslo/

Zdroj: https://www.galeriehalac.cz

výstava
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