JINDŘICH BUXBAUM

DNY
ŽIDOVSKÉ
KULTURY
OLOMOUC

SVETLANA KUNDISH & PATRICK FARRELL

ASHKENAZ
BLACK HONEY

JIDIŠ STÁLE ŽIJE!
23. 10. — 10. 11. 2019
Václavské nám. 3 → MOZARTEUM
Univerzitní 3 → KONVIKT
nám. Republiky 5 → VLASTIVĚDNÉ

MUZEUM

www.muo.cz/dzko
THE LIGHT AHEAD

POD ZÁŠTITOU VELVYSLANCE IZRAELE
J. E. DANIELA MERONA

OREN ROMAN

SAULŮV SYN

DNY
ŽIDOVSKÉ
KULTURY
OLOMOUC

JIDIŠ STÁLE ŽIJE!
23. 10. — 10. 11. 2019

pořadatelé

podpora

mediální partneři

AMERICAN MATCHMAKER

www.muo.cz/dzko

Jidiš dnes mluví jen úzká skupina ultraortodoxních Židů,
pro které je hebrejština jako posvátný jazyk pro běžnou
komunikaci nepřípustná. Přesto je tento původně západogermánský jazyk s řadou hebrejských, aramejských
ale i slovanských výpůjček stále živý. Původní sláva a rozmach z přelomu 19. a 20. století, kdy se jidiš mluvilo
po celé východní Evropě, v New Yorku a na mnoha dalších
místech, je již pryč, avšak bohatství východožidovské
kultury, konzervované v literatuře, divadle a filmu zůstalo
zachováno. V přednáškách se soustředíme na rozdílný
vývoj a sociální konotace na východě Evropy a v Americe,
připomeneme některé podstatné výsledky jazykového výzkumu a poukážeme na přesahy v současné
kultuře. Ve filmové sekci přinese celkem čtyři snímky.
Představeny budou dnes již kultovní jidiš filmy American
Matchmaker a The Light Ahead významného amerického
režiséra a olomouckého rodáka Edgara Ulmera.
STŘEDA

23. 10.

17.00 HODIN | MOZARTEUM | PŘEDNÁŠKA
SIMULTÁNNĚ TLUMOČENO | VSTUP VOLNÝ

OREN ROMAN (IZR) | STRUČNÝ VHLED
DO DĚJIN JIDIŠ KULTURY
Předpokládá se, že jidiš vznikla v 10. století v jižním Německu jako syntéza
středověkých německých dialektů a hebrejštiny. Ve 13. století začala
židovská migrace na východ, která umožnila výrazný vliv slovanských jazyků.
Moderní éra přinesla kromě jiného například jazykový posun německých
Židů k němčině. Nové ideologie jako chasidismus nebo židovské osvícenství
(haskala) jidiš používaly k šíření svých myšlenek. V 19. století se utváří
moderní jidiš literatura a drama. Masivní migrace, kulturní asimilace
a politické pronásledování ohrožovaly jidiš coby mluvený jazyk, přesto to
byl ještě před druhou světovou válkou hlavní jazyk milionů Židů. Holokaust
znamenal ukončení organizovaných židovských komunit ve východní Evropě,
což zase způsobilo zhroucení jidiš jako mluveného jazyka.

ČTVRTEK

31. 10.

17.00 HODIN | MOZARTEUM | PŘEDNÁŠKA – ČTENÍ | VSTUP VOLNÝ

PETR JAN VINŠ | JIDIŠ ZPĚV A JIDIŠ VZDOR
Podíváme se na dosavadní historii jidiš překladů do češtiny, na specifickou
problematiku překládání přes třetí jazyk – což je zvláště patrno na tvorbě
nobelisty Isaaca Bashevise Singera – a zazní i ukázky z existujících
i připravovaných překladových děl. V druhé části přednášky se pak zaměříme
na jeden málo známý segment jidiš literatury – básnickou a písňovou tvorbu
v ghettech a u partizánských oddílů za 2. světové války. I zde zazní ukázky
veršů – v originále i v překladech – takových velikánů literatury i odboje,
jako byli Abraham Sutzkever nebo Šmerke Kačerginski.

PÁTEK

1. 11.

17.00 HODIN | MOZARTEUM
FILMART – FILMOVÁ SEKCE I | VSTUP VOLNÝ

THE LIGHT AHEAD
režie EDGAR ULMER | USA | 1939 | CZ titulky
Snímek bývá označován za opus magnum Ulmerovy filmové tvorby situované
do prostředí východoevropského štetlu. Představuje expresionistickou konstrukci emancipované východoevropské židovské identity a zároveň je bolestným romantickým ztvárněním autorova vědomí blížící se zkázy
evropského židovstva.

19.00 HODIN | MOZARTEUM
FILMART – FILMOVÁ SEKCE II | VSTUP VOLNÝ

AMERICAN MATCHMAKER
režie EDGAR ULMER | USA | 1940 | CZ titulky
Poslední jidiš film Edgara Ulmera je zároveň jeho nejmodernějším snímkem.
Romantická komedie o mužské rozpolcenosti s Leo Fuchsem v hlavní roli,
tematizuje na příběhu elegantního a náročného starého mládence Nata
Silvera významně také problematiku asimilace židovské populace.

NEDĚLE

3. 11.

17.00 HODIN | MOZARTEUM | PŘEDNÁŠKA | VSTUP VOLNÝ

MARIE KRAPPMANN | ZÁPADNÍ JIDIŠ
U ŽIDOVSKÝCH KONVERTITŮ 18. STOLETÍ
Přednáška se zaměří na vývoj západní jidiš v 18. století, kdy tento
jazyk aškenázských Židů procházel v západní Evropě podstatnými
změnami a začal z různých důvodů postupně mizet.

PONDĚLÍ

4. 11.

19.00 HODIN | KONVIKT | KAPLE BOŽÍHO TĚLA
KONCERT | VSTUPNÉ 200 / 150 KČ

SVETLANA KUNDISH & PATRICK FARRELL
NEW YIDDISH SONGS
Avantgardní, nové, zároveň jednoduché i tradicionalistické duo z Německa
představí své klezmer a jidiš písně. Virtuozní akordeon Patricka Farrella
v symbióze s blýštivým zpěvem Světlany Kundish rozezvučí barokní kapli
Božího těla v Konviktu. | www.pattysounds.com

ÚTERÝ

5. 11.

17.00 HODIN | VLASTIVĚDNÉ MUZEUM, 2. PATRO
VERNISÁŽ | VSTUP VOLNÝ

JINDŘICH BUXBAUM
ZBOŽNÍ ŽIDÉ V EVROPĚ
Výstava přináší výběr ze tří fotografických cyklů Jindřicha Buxbauma –
Chasidé v Mikulově, Židé v Londýně a Chasidé v Antverpách. Vznikaly mezi
lety 2014–2018 a autor se v nich věnuje životu Chasidů a světu tradičního
ultra-ortodoxního judaismu. Výstavu zahájí fotograf Jindřich Štreit,
judaista a bohemista Daniel Soukup a s hudebním programem vystoupí Hana
a Petr Ulrychovi s houslistkou Kateřinou Štruncovou.

19.00 HODIN | MOZARTEUM
FILMART – FILMOVÁ SEKCE III | VSTUP VOLNÝ

SAULŮV SYN
režie LÁSZLÓ NEMÉS | MAĎARSKO | 2015 | CZ titulky
Snímek maďarského režiséra se odehrává ve vyhlazovacím táboře
v Osvětimi. Pojednává o Saulu Auslanderovi, maďarském Židovi
a příslušníkovi tzv. Sonderkommanda. Saul chce uprostřed mašinérie
průmyslového vyvražďování důstojně pohřbít svého nevlastního
syna. „Umělecký horor“ představuje Osvětim jako chaotickou a přitom
bezchybnou továrnu na smrt, jejíž chod musí udržovat i vězni samotní.

ČTVRTEK

7. 11.

17.00 HODIN | MOZARTEUM
FILMART – FILMOVÁ SEKCE IV | VSTUP VOLNÝ

ASHKENAZ
režie RACHEL LEAH JONES | IZR | 2007 | CZ titulky
Aškenázové – Židé evropského původu – jsou v současné multikulturní a multietnické izraelské společnosti označovaní jako „bílý národ“.
Aškenáz je vnímán jako aristokratická, (západo)evropská antiteze
středomořské Mizrachi kultury, jako symbol „estabilishmentu“, na druhé straně bývá eliminován za pomyslné zdi čtvrti Mea Šearim, v níž se
soustřeďují ortodoxní Židé původem zejména z Polska, Ukrajiny a Ruska. Jak vnímají tento posun dnešní izraelští „Aškenázové“, cítí potřebu se definovat na základě etnických kritérií, nebo jsou prostě „občany
Izraele“? Dokument izraelské režisérky původem z Kalifornie je aktuální socio-kulturní studií, mapující všechny aspekty výrazu „Aškenáz“.

19.00 HODIN | MOZARTEUM
FILMART – FILMOVÁ SEKCE V | VSTUP VOLNÝ

BLACK HONEY
režie URI BARBASH | IZR | 2018 | CZ titulky
Dokumentární snímek režiséra Uri Barbashe z roku 2018 se věnuje
životu a dílu Abrahama Sutzkevera, jednoho z nejvýznamnějších jidiš
básníků 20. století. Dokument se ohlíží za Sutzkeverovým působením
v protinacistické „Papírové brigádě“ během druhé světové války,
jeho významnou rolí během Norimberských procesů, kde svědčil
o perzekucích ve vilniuském ghettu, ale soustředí se především
na básníkovo působení v Palestině a Izraeli. Uri Barbash, absolvent
Londýnské filmové školy, patří ke generaci vyzrálých izraelských
dokumentaristů, věnujících se nejmodernějším dějinám Izraele
a především událostem a osobnostem, které se stali základními
stavebními kameny novodobé izraelské „mytologie“.

NEDĚLE

10. 11.

13.30 HODIN | URBAN GAME – MĚSTSKÁ HRA

OLOMOUC ŽIDOVSKÁ IV
Pokračování tematické městské hry po stopách židovské přítomnosti
v Olomouci proběhne tentokrát ve dvou variantách – s chytrým telefonem v ruce, i postaru s mapou a papírovým průvodcem. Začínáme
v Arcidiecézním muzeu Olomouc. | Vhodné pro rodiny s dětmi od 6 let,
samostatně i skupinově, hra se dá projít asi za 150 minut.
Hra vznikla ve spolupráci Edukačního oddělení MUO a Centra
judaistických studií FF UP.

