
září 2019
tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno 

Sál OVK na tř. Kpt. Jaroše 3 je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Pro držitele SeniorPasu sleva na vstupném 10 %. Změna 
programu ze závažných důvodů vyhrazena, doporučujeme proto sledovat aktuální informace na: http://www.jewishmuseum.cz/program-a-
vzdelavani/akce-pro-navstevniky/pripravujeme-akce-pro-navstevniky/

tel. + 420 544 509 651
barbora.dockalova@jewishmuseum.cz.
www.jewishmuseum.cz 

1/9 neděle od 16.30 h.

Na první zářijovou neděli připadá letos již dvacátý ročník Evropského dne židovské kultury, jehož cílem je sblížení židovské a nežidovské společnosti, 
ale také ochrana židovského kulturního dědictví. Brněnská pobočka Židovského muzea v Praze oslaví tento den společně s Židovskou obcí Brno 
kulturním programem pro děti a dospělé v reprezentativních prostorách vily Löw-Beer. Součástí akce bude prohlídka vily a přednáška „Kdo je kdo?“. 
Povídáním o různých funkcích a povoláních, které bylo a je možné potkat v židovských komunitách, provede návštěvníky koordinátor kašrutu 
pražského rabinátu Chaim Kočí. V zahradě vily bude zároveň připravena tematická kreativní dílna pro děti. / Vstupné dobrovolné.

Evropský den židovské kultury

vila Löw-Beer, 
Drobného 297/22,

Brno

4/9 středa od 17 h.

První přednáška z třídílného cyklu o postavách ze Starého zákona a jejich zpracování ve známých dílech německé literatury bude věnována 
Mojžíšovi. O tom, jak jeho osudy a příběhy viděli Friedrich Schiller, Johann Wolfgang Goethe, Sigmund Freud nebo jihlavský rabín Hermann 
Reckendorf, promluví germanistka profesorka Ingeborg Fialová. / Vstupné 30 Kč.

Starozákonní postavy v literatuře I: Mojžíš

sál OVK, 
tř. Kpt Jaroše 3, 

Brno

9/9 pondělí od 17 h.

Fotografka Kateřina Rusňáková se po úspěchu lednové výstavy o A. Steinerovi opět ve spolupráci se Spolkem OROT a Židovským muzeem v Praze 
rozhodla pokračovat v obrazovém mapování současného stavu dalších brněnských staveb tohoto autora. Během vernisáže budou promítnuty 
dosud neuvedené krátké snímky „Andrej Steiner - Pracovná skupina“ a „Andrej Steiner - Židovský architekt pracovných táborov“, které natočil 
dokumentarista Jakub Fišer pro Slovenské národné múzeum - Múzeum židovskej kultúry v Bratislave. Výstava se koná za finanční podpory Nadace 
Židovské obce v Praze, městské části Brno-střed a Jihomoravského kraje. / Vstup volný.

Vernisáž výstavy Andre Steiner: nejen brněnský architekt II

sál OVK, 
tř. Kpt Jaroše 3, 

Brno

sál OVK, 
tř. Kpt Jaroše 3, 

Brno

12/9 čtvrtek od 17 h.

Protižidovské tóny a náměty, jež se od počátků křesťanství staly součástí církevních výkladů a učení, se do konce jedenáctého století většinou omezovaly 
na teologické debaty a polemiky. V období mezi 12. a 15. stoletím došlo k hluboké stupňující se negativní proměně vnímání Židů majoritní společností. 
První přednáška judaistky Leny A. Novotné z Husitské teologické fakulty UK bude tento proces sledovat z různých úhlů pohledu a pokusí se stanovit 
definici středověkého křesťanského antijudaismu, který se stal vzorem i pro novodobé projevy nenávisti k Židům v Evropě i mimo ni. / Vstupné 30 Kč.

Z dějin antijudaismu a antisemitismu I: Reprezentace Židů 
v západoevropské křesťanské ikonografii 12.–15. století

16/9 pondělí od 19 h.
17/9 úterý od 10 h.

Návštěva z pravěku

Divadelní představení na motivy knihy a životního příběhu Petra Ginze (1. 2. 1928 – 28. 9. 1944), mladého výtvarníka, spisovatele a šéfredaktora 
časopisu Vedem v terezínském ghettu, nastudovali žáci pražského gymnázia Přírodní škola pod vedením Františka Tichého v rámci projektu 
Terezínská štafeta. Ve hře Návštěva z pravěku, kterou po Ginzově smrti v Osvětimi-Birkenau doplnila a k vydání připravila jeho sestra Eva, se prolíná 
fantazijní dobrodružný příběh inspirovaný Julesem Vernem s mrazivou realitou životního osudu dospívajícího chlapce v době protektorátu. Počet 
míst je omezen, prosíme o rezervaci na adrese novotny@prirodniskola.cz. / Vstupné dobrovolné.

BuranTeatr, 
Kounicova 685/20

Brno

TIC ŽOB, 
Nezamyslova 27, 

Brno-Židenice

15/9 neděle od 10.30 h. Nedělní dílna pro rodiče s dětmi: Medvídek Dubi otevírá ateliér

Podzimní dětské dílny budou mít tentokrát výtvarné zaměření. Medvídek Dubi provede malé návštěvníky tvorbou a životními osudy několika 
slavných umělců židovského původu. Postupně se v návaznosti na jejich díla budeme zabývat nejen malbou, ale také fotografií, komiksem, 
sochařstvím či módním návrhářstvím. Na prvním zářijovém setkání se společně podíváme do dějin umění až po současnost, abychom zjistili, co nás 
může v dalších měsících co nejvíc zajímat a bavit. / Vstupné 30 Kč.

V průběhu září je možno v sále OVK Brno zhlédnout výstavu fotografií Kateřiny Rusňákové Andre Steiner: nejen brněnský architekt II, která je 
přístupná ve dnech programových akcí a po předchozí telefonické domluvě.. / Vstup volný.

Výstava v sále OVK: Andre Steiner: nejen brněnský architekt II


