PROGRAM/V CENTRU 2019

BUDOVA BÝVALÉ MĚSTSKÉ KNIHOVNY
21. 9.–22.9.2019
10.00–22.00
Lucia Dellefant: „Náš dům“
Umělkyně navrhne participativní projekt na rozhraní
umění a politiky: občané Jeseníku budou pozváni, aby
rozhodovali a hlasovali o budoucnosti bývalé městské
knihovny.

Andrea Demek: „Laboratoř”
Ze dřeva, molitanu, provazu a dalších surovin se budou
v sochařské laboratoři vytvářet objekty a instalace
tematizující architekturu Jeseníků a jejich archetypy

Thomas Gerstmeir a Merian Teutsch: „Kokon“
Budova bývalé knihovny je k dispozici pro nové využití.
Kam povede cesta? Architekti rozstříhají na pásy koberec,
který v knihovně ležel řadu let, pak ho znovu sestaví a
zavěsí na fasádu. Umístí ven to, co bylo vevnitř,
jako kokon. Minulost jako základ budoucnosti.

Jakub Čermák / Depresivní děti touží po penězích:
„Bordel de l'amour"
Na jeden den se suterén a sklad bývalé městské
knihovny přemění v bordel, ve kterém prožijí návštěvníci
mnoho aspektů lásky. Smyslná interaktivní hra si již získala
velké nadšení v Praze.

GÆG, Wolfgang Aichner a Thomas Huber:
Příběh fiktivních agentů „linear – the pen men
continue“
Krátká filmová dokumentace. V roce 2017 zrealizovalo
mnichovské umělecké duo intervenci s nejistým výsledkem,
projekt odehrávající se na středozápadě USA a v pravém
slova smyslu překračující hranice.

Henning Koepke: fotografie
Svoji výstavu na festivalu V centru/Im Zentrum věnuje
Henning Koepke výročí Bauhausu a architektuře, která
v tomto slohu vznikla v Brně.

Isolde Ohlbaum: fotografie
Téměř 60 portrétů spisovatelů a umělců z Čech nebo zde
narozených přiblíží svět literatury a příběhy česko-německých setkání.

Filip Raif: „Herta“
ilustrace a texty jedné pamětnice
Jesenický ilustrátor zaměřuje na (zapomenuté) osobnosti,
které kdysi na Jesenicku žily a/nebo ho výrazně
ovlivnily. Jeho plakáty, edice a pohlednice jsou nakažlivé
barevností kreseb a mixem nostalgie a komiksu, často
protkaným vzpomínkami pamětníků. Hlavní postava Herta,
která letos oslavila 99. narozeniny, dodala podklady pro
zformování prostoru a pro cestu časem do krajiny dvacátých
a třicátých let.

Frank Sauer: „Co se skrývá za vraty?“
Zvuková, literární a fotografická instalace o jesenické
rodině Raymannových.

Státní okresní archiv Jeseník:
dokumentace města Jeseník

Studenti gymnázia Lappersdorf a gymnázia Jeseník:
„Příběhy z pohraničí“
Prezentace výsledků pětidenního mediálního workshopu, v
rámci kterého budou čeští a němečtí studenti společně od
18. 9. natáčet příspěvky do německého rozhlasu.

Studentská prezentace architektonických návrhů
Výstava prací, architektonických návrhů, určených pro
veřejný prostor v Jeseníku

PARK VEDLE BÝVALÉ KNIHOVNY (NÁM. HRDINŮ)
21. 9.–22.9.2019
REZ: „Lelkovadlo"
Umělecká a architektonická skupina REZ má v úmyslu
upravit a oživit park vedle budovy bývalé knihovny a udělat
z něj místo, kde se vám bude chtít jen tak se zastavit.

DIVADLO PETRA BEZRUČE
OTEVŘENÍ V PÁTEK 20. 9. V 17.00
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ VE 20:00
Kabaret: To téma - Cit und Gefühl
Nabroušený kabaret s jazykovými přestřelkami a příjemně
dráždivou kulturní harmonií. Takže, proč tady vůbec žijeme
spolu, hm, už víc než tisíc let?! V česko-německém kontextu
prozkoumáme svéhlavými metodami zlomyslné, láskyplné i
vtipné otázky týkající se našeho identitárního mixu. Ne, zde
nejde o politizaci, ale o překvapující a zjevné kultivování
mezinárodních relationships CZ – D – A – CH! Osobnější a
citlivější už diplomacie opravdu být nemůže!

NOVÁ KNIHOVNA VINCENCE PRIESSNITZE
SOBOTA 21. 9. 2019
AUTORSKÁ ČTENÍ VE 14.00-18.00
Jaroslav Rudiš: Český ráj/Böhmisches Paradies
Humorně, ironicky, důvtipně a zároveň s citem pro
současnost popisuje autor radosti a strasti mužského světa,
tak jak jej zažil a naposlouchal v sauně ve svém rodném
kraji.

Jaromír Typlt a Michal Rataj: Škrábanice
Škrábanice – Scribbles – německy „Die Kratzerei“.
Improvizovaná společná hra českého hudebníka a
skladatele Michala Rataje a básníka a performera
Jaromíra Typlta. která vychází z představy „zvukově
zpracovaného manuskriptu“. První neurčitá spojení
zvuků a slov vedou přes zkracování až k hotovým větám a
poetickým fragmentům – a zase nazpět.

Kateřina Tučková a Simone Kucher: Tandemové čtení
Čerstvě dokončená kniha Kateřiny Tučkové Bílá Voda je
inspirována událostmi, které se staly v malé pohraniční
obci Bílá Voda na Jesenicku a osudy internovaných
řeholnic./V rozhlasové hře „Der Stimme ihren Ort zurück“
(Ať hlas získá zpět své místo) proplétá Simone Kucher osud
jedné americké rodiny s politickými událostmi 20. století a
zároveň otevírá otázky týkající se pravdy a lži, zapomínání
a vzpomínek, mlčení a mluvení.
Střídavé čtení moderuje Verena Nolte.
16:00-17:30

KONGRESOVÝ SÁL PLL
SOBOTA 21. 9. 2019
20:00-22:00
Koncert: Kafka Band
Jedinečný koncert kapely složené z muzikantů
zvučných jmen. Kafka Band zpracoval do audiovizuální
podoby již druhou knihu Franze Kafky. Po úspěšném
Zámku, se kterým kapela objela několik zemí, přišla na
řadu Amerika. Tu Kafka Band nejdříve zhudebnil v
divadle v německých Brémách, aby ji pak přepracoval
do česko-německo-anglické koncertní podoby. Na jaře
2019 také vyšla stejnojmenná deska.
Spisovatel Jaroslav Rudiš, výtvarník Jaromír Švejdík,
muzikanti Dušan Neuwerth, Tomáš Neuwerth, Jiří Hradil,
Libor Palucha, Zdenek Jurčík a VJ Clad vytvořili
originální koncertní podobu známé literární předlohy.

JESENÍK
NEDĚLE 22. 9. 2019
10:00-13:00
Procházka městem
Městská architektka Sara Wahaishi má na starosti
architektonický vývoj Jeseníku. Představí nám
„zapomenuté“ zelené plochy a jejich dřívější i budoucí
význam.Procházka se uskuteční za doprovodu architektů,
hudebníků, umělců a místních aktivistů.

