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Program Společnosti Franze Kafky 2019
podzim – zima
Vážení přátelé,
předkládáme Vám program Společnosti Franze Kafky na druhou polovinu roku 2019. Není-li
uvedeno jinak, konají se pořady v sále Společnosti Franze Kafky, v Široké 14, Praha 1, od 18:00
hodin. Bližší informace naleznete v pozvánkách na jednotlivé pořady. Sledujte naše webové a
facebookové stránky. Změna programu vyhrazena.
Těšíme se na Vás!
10. září
JIŘÍ ORTEN: PEKLO TVÉHO NEBE / ELEGIE I.- IX./
Velká básnická zpověď a odkaz jednoho z nejvýznamnějších autorů české poezie 20. století, reakce
citlivé duše na zradu milované ženy i válečnou dobu plnou nástrah i osobního ponížení, jednoho
z nejsilnějších básnických svědectví české poezie v podání recitátora a divadelníka Miroslava
Kovaříka, s hudbou Jiřího Pertla a Václava Prejzka.
17. září
JOHN WILLIAMS: THE TRIAL, Komorní kino Evald, Národní 28
Projekce filmové adaptace Kafkova Procesu s debatou za osobní účasti režiséra Johna Williamse.
Děj filmu The Trial se odehrává v současném Japonsku. Promítání proběhne v Komorním kině
Evald od 17:00 hodin v originálním znění s anglickými titulky. Vstup 70,- Kč. Pod záštitou
Velvyslanectví Japonska v ČR.
5. října
DEN ARCHITEKTURY, v spolupráci se Sdružením Kruh
V secesním činžovním domě asanované pražské židovské čtvrti se v Široké ulici č. 65/14 nachází
unikátní Knihkupectví Franze Kafky, kde zanechal své stopy jeden z nejslavnějších současných
architektů Steven Holl. Ve dvoře tohoto domu sídlí od roku 2007 Společnost Franze Kafky, z. s. I
zde se na rekonstrukci bývalé prádelny a skladiště ve spolupráci s architektkou Marcelou
Steinbachovou podílel právě Steven Holl. Navštívíte unikátní prostor sklepního sálu s replikou
Kafkovy osobní knihovny, knihkupectví Franze Kafky a přístupná bude i střešní terasa, kde se
z vnitrobloku otevírá nečekaný pohled na Maiselovu synagogu a její věže. Součástí programu
budou komentované prohlídky a autorské čtení časopisu Ink, jenž představuje tvorbu
vysokoškolských studentů, která by jinak skončila zapomenuta v šuplíku.
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7. října
ONDŘEJ FIBICH: ŠALOM … A VYTÍ VLKŮ
Básník Ondřej Fibich uvádí pod názvem ŠALOM ...a vytí vlků prezentaci sbírky židovských
pověstí Moudrý rabi z Rabí a také čte ze svých šumavských zápisků.
10. října
KAFKA4EVER, Pomník F. Kafky, Dušní ul.
Velkolepá oslava života a díla Franze Kafky, součástí které jsou: videomapping, koncert kapely
NINA ROSA, divadelní performance, čtení z díla Franze Kafky, večerní komentovaná procházka po
místech spjatých s Franzem Kafkou, tematický fotopoint, výtvarný workshop pro děti a veganské
občerstvení.
14. listopadu
MOJICH TRIDSAŤ ROKOV SLOBODY
Představení nové knihy k 30. výročí Sametové revoluce, za kterou stojí osobnost Fedora Gála.
„Bolo by fajn, keby sme dokázali reflektovať vlastné pokusy a omyly. Čosi ako generačné krédo
adresované nastupujúcej generácii. Krátke texty malej skupiny autorov, ktorí majú čo povedať, by
mi pripadali dôstojnejšie ako mozaika všehochuti, ktorú budúci rok vyplavia médiá a z ktorej mám
už dnes zimomriavky.“
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