
V centru / Im Zentrum – Jesenický festival umění, literatury a hudby
česko-německá kulturní a umělecká iniciativa

Letošní festival V centru / Im Zentrum se koná
od 1. do 3. června 2017 (včetně)

in Jeseníkách a je součástí
Česko-německého kulturního jara 2017.*

Umělci a umělkyně, spisovatelé a spisovatelky, hudebníci a hudebnice vytvoří v Jeseníkách společně 
s místními obyvateli a pamětníky (českými i německými) prostor určený k vzájemnému setkávání. 
Hlavním tématem jednotlivých akcí, které budou svým obsahem přesahovat jednotlivé obory i hranice 
generací, jsou zdejší, dodnes potlačené dějiny této pohraniční oblasti až po vyhnání německy 
hovořícího obyvatelstva. Výchozím bodem budou kdysi vzkvétající, dnes bezvýznamná a zapomenutá
místa v bývalém Rakouském Slezsku. Jejich historii a místa samotná představí čeští a němečtí umělci
a umělkyně, spisovatelé a spisovatelky a hudebníci a hudebnice, a to včetně pohledu na budoucnost 
regionu. Místo konání festivalu kdysi hrálo ústřední roli ve středoevropských dějinách, dnes však – 
především pro současnou mladší generaci – představuje často zcela neznámou oblast na mapě.

Úvodní část festivalu V centru, která se konala v loňském roce na podzim, ukázala velký zájem 
účastníků a návštěvníků jak na německé, tak i na české straně, zájem o odkrývání a zpřítomňování 
kulturní identity a rovněž o rozšiřování povědomí o sousedství Čechů a Němců, které v této zemi 
existovalo po staletí. V následujících letech by měla síť propojení, vytvořená mezi řadou aktérů 
festivalu otevřít nové cesty česko-německé spolupráce.

Povzbuzeni veskrze pozitivním ohlasem na akci proběhlou v roce 2016 jsme se rozhodli pokračovat a 
pro rok 2017 jsme připravili bohatý festivalový program. Červnový festival zahrnuje čtení, koncerty, 
výstavy, představení vázaná na konkrétní místa a interakce ve veřejném prostoru.

Letošní festival V centru se koná od 1. do 3. června 2017 – obce Javorník– Račí údolí,  Vlčice, Zálesí, 
Bernatice, Uhelná a Bílá Voda se v těchto dnech stanou dějišti uměleckých intervencí. 

Zámecký park Vlčice
Park ve Vlčicích u Javorníka, pocházející z 18. století, leží od konce války ladem. Nyní by se měl stát 
opět atraktivním místem pro veřejnost, mj. za použití historických plánů. Festivalová řada V centru 
chce tento proces nastartovat a zve české i německé umělce, aby tuto do značné míry zpustlou 
krajinu znovu probudili k životu.

V kdysi udržované, dnes však opuštěné krajině zámeckého parku ve Vlčicích vypracuje Lucia 
Dellefant (München/DE) společně s místními žáky, geobotanikem Janem Albertem Šturmou 
(Liberec/CZ) a uměleckou skupinou REZ (CZ) turistickou mapu Náš park, která povede ke skrytým 
místům a pokladům přímo vybízejícím k odhalení. Kalle Laar (Krailling/DE), umělec pracující se 
zvukem, nainstaluje společně s místními žáky telefonické spojení Calling Vlčice, které nám 
zprostředkuje akustické zvuky a ruchy z parku. 

Tančírna v Račím údolí
V historické budově Tančírny/ Georgs-Halle v Račím Údolí se bude konat čtení českých a německých 
spisovatelů a spisovatelek, kteří jsou ať už obsahově, či biograficky spojeni s Českou republikou nebo 
Jeseníky. Mj. to bude Kateřina Tučková (*1980, Brno/CZ), Radka Denemarková (*1968, Praha/CZ) a 
Radek Fridrich (*1968, Děčín/CZ). Werner Fritsch (*1960, Berlin/DE) vystoupí s divadelním 
představením Nico: Ledová sfinga (Nico: Sphinx aus Eis); Hans-Peter Kunisch (*1962 v CH, 
Berlin/DE) představí kapitolu ze svého druhého románu Dezertér (Der Deserteur) o životě svého 
sudetoněmeckého otce, původem z jedné z vesnic v okolí Krnova. 



Malíř a kreslíř Anton Petz (München/DE) ve své práci „My/ti druzí“ zpracovává témata ze zpravodajství
a každodenního života v regionu, která pak na veřejných plakátovacích plochách proplétá s minulostí 
a současností. Výběr z jeho obrazů bude k vidění v Tančírně. 

V salónku Tančírny vystaví fotograf Sebastian Weise (Halle/DE) výběr svých prací Dvě duše bydlí/ 
Zwei Seelen wohnen  s motivy osudů rodin ze zaniklých Sudet. 

DJ Kalle Laar představí ve svém Temporary Soundmuseum více méně neznámé vinylové 
gramofonové desky z České republiky a analyzuje je jako zdroje dobového materiálu.

Performance, propojující hudbu, obraz a slovo, s názvem  Obrazy jistého Hieronyma Pavlika/ (1865 
-1938 Rejviz/Reihwiesen) autora Franka Sauera (München/DE) s hudebním doprovodem Lukáše 
Morávka (Zálesi/CZ) – ve spolupráci se Základní uměleckou školou v Jeseníku - hudebním oddělením
– probudí lyrický svět zcela zapomenutého kněze a kronikáře Hieronyma Pavlika k novému životu. 
Mystickými, pohádkovými rýmy opěvoval krajinu a kouzlo, jež v ní cítil.

Koncert kapely Bratrů Orffových (Krnov/CZ); vystoupení a jam sessions Thomase Maose 
(Tübingen/DE), Lukáše Morávka (Jeseník/CZ) a A. M. Almely (Praha/CZ) budou patřit mezi vrcholy 
programu.

Obecně prospěšná organizace Antikomplex bude názorně informovat o své několikaleté kritické reflexi
českých dějin. Těžiště jejího vystoupení tvoří téma etnických čistek poválečné doby, osud krajiny a 
společnosti v bývalých Sudetech. 

Zálesí
Prostřednictvím mediálně-hudební performance Rites de passage Manuely Hartel (München/DE) se 
uprostřed vlastních rozvalin na chvíli znovuobjeví kostel v Zálesí, který byl zničen v roce 1989. 
Představení pojímá daný kulturní prostor jako místo určené k modlitbě a naději. Hudební doprovod 
zajistí Jaroslav Kořán. Zpodobnění oltářního prostoru uměleckou skupinou REZ (Michal Mihalčík, 
Jakub Kročil, Jonáš Lačňák) zůstane na místě jako dočasná umělecká instalace. 

Organizace projektu
Im Zentrum/ V centru je česko-německá iniciativa, na níž se podílejí
Pilotraum01 e.V., artcircolo, Světakraj z.s., Kulturallmende

Iniciátoři a vedení projektu
Dr. Serafine Lindemann, Dr. Zdeňka Morávková, Verena Nolte, MgA. Lukáš Morávek 

Pořadatelé 2017
Pilotraum01 e.V. a Sdružení Obcí Mikroregionu Javornicko.

ve spolupráci s
 Tančírna v Račím údolí a obec Bernartice
 Základní umělecká škola Vidnava – výtvarný obor
 Základní umělecká škola Jesenik - hudební obor
 Montessori třída při základní škole ve Vápenné
 Okresní státní archiv v Jeseníku
 Kulturallmende, München

Kontakt
Zdeňka Morávková, info@imzentrum.eu - T +420 608 567 092
Serafine Lindemann, info@imzentrum.eu - T+49 177 5624313
www.imzentrum.eu

Letošní festival Im Zentrum/V centru podpoří 

http://www.imzentrum.eu/
mailto:info@imzentrum.eu
mailto:info@imzentrum.eu


    

   

* Česko-německé kulturní jaro 2017 je kulturní iniciativa přesahující hranice, na níž se podílejí Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Goethův 
institut Praha, Česko-německý fond budoucnosti a Česká centra v Berlíně a Mnichově ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Ministerstvem zahraničí ČR.

       

 

                    
 
 



Program 

Čtvrtek, 1.6.

Javorník
Místo setkání: parkoviště restaurace a hotelu Taverna

11h 
Pěší cesta z Javorníku do Tančírny - po oblíbené turistické trase z 19. století (2 km, přibližně 90 min). Provázet 
bude Jan Albert Šturma (geobotanik). 

Tančírna 
15h 

 Po stopách zmizelých Sudet
nezisková organizace Antikomplex představuje svoji činnost. 
http://www.antikomplex.cz/de

19h 
Oficiální zahájení festivalu V centru /Im Zentrum Josefem Fojtkem (starosta obce Vlčice a předseda Sdružení 
obcí mikroregionu Javornicko)
Vernisáž výstav autorů:

 Sebastian Weise (salónek tančírny) Dvě duše bydlí /  Zwei Seelen wohnen
 Anton Petz (taneční sál tančírny) My/ti druzí /  Wir/die Anderen

20h 
 DJ Kalle Laar představí ve svém Temporary Soundmuseum málo známé vinylové gramofonové desky z 

České republiky a analyzuje je jako zdroje dobového materiálu.

Pátek, 2.6.

Bílá Voda
Místo setkání u Léčebny, Ves Bílá Voda 1, Bílá Voda

11h 
 Pěší cesta k Hauerově kapličce, křížová cesta jako vzpomínka na odsun Němců.

Provázet bude Miroslav Kocián (starosta obce Bílá Voda).

Tančírna
15.30h

 Verena Nolte/Kulturallmende bude hovořit o roli literatury při rekonstrukci vzpomínek.

Následná diskuze

16.30h 
Čtení s

 Radkou Denemarkovou
 Hans-Peterem Kunischem

moderuje Verena Nolte

20h 
Koncert a jam session

 Thomas Maos/Lukáš Morávek/ Almela

21.45h 
Odjezd z Tančírny / Georgs-Halle autobusem na Zálesí.

Zálesí
na místě bývalého kostela v Zálesí - vedle hřbitova v Zálesí 



22.30h 
 Rites de Passage, mediálně-hudební performance Manuely Hartel. Hudba Jaroslav Kořán. Zpodobnění 

oltářního prostoru zničeného kostela sv. Barbory uměleckou skupinou REZ (Michal Mihalčík, Jakub 
Kročil, Jonáš Lačňák ).

Sobota, 3.6.

Zámecký park Vlčice
Místo setkání/parkoviště v centru obce, před vstupem do zámeckého parku

11-14h 
Zahájení uměleckých projektů 

 Náš park Lucie Dellefant, s veřejným workshopem mj. s žáky a žákyněmi Montessori třídy při Základní 
škole Vápenná a Základní umělecké školy Vidnava. 

 Calling Vlčice Kalleho Laara, s veřejným putováním za zvuky,
v doprovodu geobotanika Jana Alberta Šturmy a s žáky a žákyněmi Montessori třídy při Základní škole 
Vápenná.

Prohlídka díla My/ti druzí Antona Petze, plakátovací plocha ve Vlčicích (zástupně i za ostatní plochy v Javorníku, 
Uhelné, Bernarticích, Bílé Vodě, Bílém Potoku).

Tančírna
15h 

 Obrazy jistého Hieronyma Pavlika, hudebně-literární performance Franka Sauera s hudebním 
doprovodem Lukáše Morávka a sboru Zvonečky Základní umělecké školy v Jeseníku. 

16.30h 
Čtení s 

 Wernerem Fritschem
 Kateřinou Tučkovou 
 Radkem Fridrichem

moderuje Verena Nolte

20.30h 
Koncert

 Bratři Orffové

Změna programu vyhrazena. Pro aktuální informace sledujte FB: www.facebook.com/Vcentru


