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Z programu Společnosti Franze Kafky 2017
podzim – zima
Vážení přátelé,
předkládáme Vám program Společnosti Franze Kafky na druhou polovinu
roku 2017. Není-li uvedeno jinak, konají se pořady v sále
Společnosti v Široké 14, Praha 1. Bližší informace naleznete
v pozvánkách na jednotlivé pořady. Sledujte naše webové a
facebookové stránky. Změna programu vyhrazena.
Těšíme se na Vás!

ZÁŘÍ
14. září
Večery v Kafkově knihovně: Současná literatura ve znamení
Davidovy hvězdy - S hostem Davidem Janem Novotný
V pořadí druhý pořad z cyklu Lubora Falteiska, který večer
moderuje. Tentokrát si jako hosta pozval spisovatele Davida
Jana Novotného.
21. září
Přednáška: Die Österreichische Franz Kafka Gesellschaft a
památník Kierling
Předseda Rakouské společnosti Franze Kafky pan Manfred Müller
pohovoří o posledních dnech Franze Kafky ve Vídni, o budování
Kafkova památníku v bývalém sanatoriu Kierling a o dalších
aktivitách své organizace. Přednáška bude simultánně
překládána z německého do českého jazyka.
Pořádáno ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem.
25. září
Ondřej Fibich: Moudrý rabi z Rabí – Židovské pověsti
z Jihozápadních Čech
Spisovatel a antikvář ze strakonického hradu Ondřej Fibich
představí svou novou knihu židovských pověstí, které si Židé
vyprávěli v krajině mezi Českými Budějovicemi a Domažlicemi.
Výrazné perokresby Petra Štěpána dávají tomuto svazku punc
starobylosti a tajemnosti.

ŘÍJEN
13. října
KAFKA FOREVER
Druhý ročník jednodenního festivalu u pomníku Franze Kafky
v Dušní ulici. Klezmerem, divadlem a videomappingem vdechneme
život soše Jaroslava Róny a prostoru u Španělské synagogy.
17. října, Staroměstská radnice – Brožíkův sál, 17:00
Slavnostní předání Ceny Franze Kafky
Mezinárodní literární Cenu Franze Kafky za rok 2017 převezme
letošní laureátka kanadská spisovatelka Margaret Atwood.
18. října
Beseda s Margaret Atwood
Literární večer s laureátkou 17. ročníku mezinárodní literární
Ceny Franze Kafky. Pořádáno ve spolupráci s Knihovnou Václava
Havla.
datum bude upřesněno
Čti jako Kafka: Walden od D. W. Thoreaua
Knihy z Kafkovy knihovny
Dvouletá samota na břehu Waldenského jezera tváří v tvář
osamělosti městského člověka v Kafkových prózách. Při
příležitosti vydání prvního slovenského kultovního
esejistického textu Walden od Henryho Davida Thoreaua,
pořádáme večer z cyklu Čti jako Kafka – knihy z Kafkovy
knihovny. Spisovatel a překladatel Tomáš Hučko nám přiblíží,
jak se Thoreauova kontemplace přírody a destruktivní síla
civilizace reflektuje v díle Franze Kafky.
LISTOPAD
2. listopadu
Večery v Kafkově knihovně: Současná literatura ve znamení
Davidovy hvězdy – S hosty Radkem Malým a Renatou Fučíkovou
Dvojnásobný držitel literární ceny Magnesia Litera, básník a
germanista Radek Malý představí svou umělecko-naučnou knihu
s názvem Franz Kafka Člověk své i naší doby, která vyšla na
jaře 2017 v nakladatelství Práh. Knihu ilustrovala přední
česká ilustrátorka Renáta Fučíková.

16. listopadu
Čti jako Kafka: Babička Boženy Němcové
Knihy z Kafkovy knihovny
„Znám v češtině jen jednu hudbu řeči, a to Boženy Němcově“:
napsal Franz Kafka v dopise Mileně Jesenské.
Básník, prozaik a literární historik Petr Kovařík, promluví o
mýtu Babičky Boženy Němcové, o jedné z knih, kterou vlastnil
Franz Kafka.
datum bude upřesněno
Výjimečná svědectví: Jiří Stránský
Beseda se spisovatelem, scénáristou, dramatikem a
překladatelem Jiřím Stránským, který byl v padesátých letech
vězněn komunistickým režimem, prošel několika pracovními
tábory. Teprve po roce 1989 se mohl věnovat literatuře. Cyklus
pořadů Výjimečná svědectví se věnuje osobnostem z oblasti
kultury, jejichž život byl poznamenán holocaustem či bezprávím
totalitních režimů.
datum bude upřesněno
Zážitky z Barmy
Zuzka Vernerová, spolupracovnice SFK,nás provede skoro
3.000km vzdálenou cestou napříč Barmou,kterou absolvovala
letos na jaře a nyní nám ve své cestovatelské přednášce poví o
návštěvách pagod, levné gastronomii, koloritu veřejné dopravy
aj.

PROSINEC
datum bude upřesněno
„I do daleka vede cesta...“ - o nové knize Josefa Čermáka
Germanista, kafkolog a zakladatel Společnosti Franze Kafky,
Josef Čermák bude hovořit o svém celoživotním díle na poli
literární komparatistiky a moderní německé literatury.
Představí nově vydaný soubor svých vybraných odborných
literárních studií.
datum bude upřesněno
Uvedení nové knihy My Cup of Kafka s jubilantem Jiřím
SlívouSlívou
Večer pořádaný u příležitosti vydání nové knihy My Cup of
Kafka plné ilustrací Jiřího Slívy ke Kafkovským tématům a
doplněné Slívovými kafkorismy. Knihu vydalo Nakladatelství
Franze Kafky v česko-německo-anglickém vydání. Zároveň je
večer pořádán k jubileu autora, dlouholetého člena výboru
Společnosti Franze Kafky.

