
TISKOVÁ ZPRÁVA

23.-25. září 2016

Jeseníky/Altvater Festival umění, literatury a hudby
Česko-německá iniciativa za umění a kulturu

Čeští a němečtí umělci, spisovatelé a hudebníci společně s hosty z oblasti životního prostředí, architektury, politiky

a vědy, jejichž výchozím bodem budou kdysi vzkvétající, historicky významná a dnes zapomenutá či zdánlivě

bezvýznamná místa jako je Uhelná/Sörgsdorf, Vlčice/Wildschütz, Javorník – Račí údolí/Jauernig Krebsgrund,

Bílá Voda/Weißwasser, Vidnava/Weidenau či Velké Kunětice a Slawniowice (PL), budou blížeji prozkoumávat

oblast Jesenicka a její dějiny.

V důsledku vyvlastňování a nuceného vysídlení sudetoněmeckého obyvatelstva a téměř úplné obměny obyvatelstva

novými přistěhovalci různého původu došlo v této oblasti ke ztrátě velké části kulturní identity a rovněž vědomí

toho, jak tato identita historicky vznikala. Ještě dnes o tom svědčí prázdné domy, opuštěné či zaniklé vesnice

a důsledné počešťování názvů obcí, hor, potoků atd., vynechávání informací či nahodilé zmínky o dějinných

událostech v letech 1938 – 1946 v místních institucích zabývajících se zachycováním paměti a dějin.

Mladá generace pátrá po vytěsněných, především německých dějinách svého kraje. Zmizelé Sudety zde získaly

téměř mýtický nádech a čeští spisovatelé a umělci již tento „mýtus“ uchopili ve svých pracích. Zaniklé vesnice

a osady sudetských Němců jsou předmětem zkoumání různých občanských iniciativ (nestátních neziskových

organizací). Na tyto iniciativy odkazují například informační tabule v obcích a na místech zaniklých osad.

Česko-německý projekt V centru chce toto kulturní hnutí, které již bylo uvedeno do pohybu, podpořit

prostřednictvím dialogu, který bude přesahovat jednotlivé generace a spoluutvářet rekonstrukci vzpomínek

z útržků a z toho, co se zachovalo v paměti vysídlenců i těch, kdo zde stále žijí, v paměti, v níž často existuje

vícero variant týchž dějin.

–
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Projekt

Realizace dlouhodobě zaměřeného projektu bude každoročně probíhat ve dvou programech, resp. akcích.

letos začíná v termínu od 23. do 25. září bohatým programem: setkáním propojující generace i obory,

rozhovory u kulatého stolu, uměleckými představeními a performancemi, vycházkami do přilehlých obcí.

Tato akce je výchozím bodem pro práci na dílech, která se budou vztahovat k regionu a která budou představena

příští rok na konci května v rámci dalšího ročníku festivalu.

V centru

V centru

Místa dění
Georgs-Halle, Račí údolí u Javorníka ve Slezsku,

Račí údolí 118, 790 70, http://www.tancirna.rychleby.cz/

- Bílá Voda, Muzeum izolace, integrace a internace,

Městys Bílá Voda 68, 790 69, Bílá Voda u Javorníka

- Základní umělecká škola Karla Ditterse Vidnava,

Kostelní 1, 790 55 Vidnava

- Tančírna/



Program

23.9.

24.9.

25.9.

18h – 19 h / Tančírna

20h /

10 h /

20 h / Tančírna

10-12 h

Jaroslav Rudiš

Jaromír 99

J99, Almela a Lukáš Morávek

Kalle Laara

DJ Kalle Laar

Kateřina Tučková

Petra Linharta

Franka Sauera

čte česky a německy ze svého románu “Konec punku v Helsinkách”.

Zahájení výstavy - "Handmade"

koncert

„Jak znějí Jeseníky?“ Elektro-akustická kompoziční skica .

Následně představí v rámci svého Temporary Soundmuseum také méně

známé vinylové gramofonové desky z ČR.

Setkání v Bílé Vodě. Místo setkání: Muzeum izolace, integrace a internace, Městys Bílá Voda 68

Návštěva obce Bílá Voda. Přivítání starostou Miroslavem Kociánem.

přiblíží děj své doposud nepublikované knihy o internaci řádových sester

v Bílé Vodě, přečte prolog knihy a povídku „Modlitba pro Anušku“, která se v Bílé Vodě

odehrává.

Koncert : landscape folk. Koncert písničkáře čerpajícího z genia loci Sudetské krajiny.

Základní umělecká škola Vidnava, adresa: Kostelní 1, Vidnava

„Vom Schlesischen Lachs, oda a Fischla zum neibeißa...“, lyricko-hudební projekt umělce slova

v duchu tradice básníků slezského nářečí, jako byl např. Viktor Heeger.

Ve spolupráci se žáky a místními obyvateli.

Tančírna

Bílá Voda

/ Vidnava
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Pozvaní umělci 2016

POZVANÍ UMĚLCI Z BAVORSKA / NĚMECKO

VIZUÁLNÍ UMĚNÍ

(*1965, žije v Mnichově) www.dellefant.de

(*1962, žije v Mnichově) http://www.anton-petz.de

HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ

(*1955, žije v Kraillingu), www.soundmuseum.com

(*1960, žije v Mnichově), http://franksauertv.tumblr.com

POZVANÍ UMĚLCI Z ČESKÉ REPUBLIKY

VIZUÁLNÍ UMĚNÍ

(*1992, žije v Praze), studuje na Akademii výtvarných umění v Praze

(*1963 v Jeseníku, žije v Praze),

https://de.wikipedia.org/wiki/Jarom%C3%ADr_Švejd%C3%ADk

(*1952, žije v Praze), https://www.youtube.com/watch?v=1SdwW3GEiGM

( 1981, žije v Praze)

http://www.kosmas.cz/knihy/203186/divoka-priroda-prahy-a-blizkeho-okoli/

– umělecká skupina z oblasti Rychlebských hor

(

LITERATURA / DIVADLO

(*1972 v Turnově, žije v Berlíně a Praze). http://rudis.cz

(*1980 v Brně, žije v Brně) http://www.katerina-tuckova.cz

HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ

(https://www.youtube.com/watch?v=6LuwmZ1g0Dk)

http://www.petrlinhart.cz

Lucia Dellefant

Anton Petz

Kalle Laar

Frank Sauer

Lucie Fryčová

Jaromir 99

Ivan Kafka

Jan Albert Šturma

REZ

Filip Raif

Jaroslav Rudiš

Kateřina Tučková

J99, Almela a Lukáš Morávek,

Petr Linhart,

Lenka Kerdová (*1988, žije v Praze), www.lenkakerdova.cz

*

*1973, žije v Jeseníku) www.altvaterpohledy.blogspot.cz
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Organizace projektu

Im Zentrum/V centru

Zakladatelé a vedoucí projektu

Pořadatelé 2016

Partneři projektu v České republice

Překlad:

Grafika:

Podporovatelé

Děkujeme za podporu také

je česko-německá iniciativa členů

Pilotraum01 e.V., artcircolo, Světakraj z.s., Kulturallmende

Serafine Lindemann, Zdenka Morávková, Verena Nolte, Lukáš Morávek

Pilotraum01 e.V. a Sdružení Obcí Mikroregionu Javornicko

ve spolupráci s Tančírnou v Račím údolí a ZUŠ Vidnava

Obec Vlčice starosta Josef Fojtek

Obec Bílá Voda starosta Miroslav Kocian

Obec Bernartice starosta Mojmír Michálek,

Obec Uhelná starosta Zdeněk Hořava

Obec Javorník – starosta Jirí Jura

Státní archiv v Jeseníku – ředitelka Bohumila Tinzová,

ZUŠ Vidnava – Hana Polčáková a žáci

Hnutí Brontosaurus Jeseníky Tomáš Hradil

Post Bellum, o.p.s., Praha Zuzana Ouhrabková

Nikola Krutská zahradní architektka, Jeseník

Milan Rychlý – archeolog

Místní obyvatelé z Vlčic, Uhelné, Žulové, Velkých Kunětic

Petra Mačková

Filip Raif

–

–

–

–

–

–

–

Petra Křivánková – studentka architektury v Praze
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EKOCENTRUM

RYCHLEBY


