
The Embassy of the 
Czech Republic in 
collaboration with Beit 
Ariela Cultural Center have 
the pleasure of inviting 
you to the opening event 
of the lecture series on 
encounters with the Czech 
literature and culture

Monday, 
20 September 2010 
at 19.00

Beit Ariela Cultural Center
25, Shaul Hamelech Blvd., 
Tel Aviv

שגרירות הרפובליקה הצ‘כית
בשיתוף עם מרכז תרבות

בבית אריאלה
מתכבדים להזמינך לאירוע
הפתיחה בסדרת מפגשים

עם הספרות הצ‘כית

יום שני,
20 בספטמבר 2010

בשעה 19.00

מרכז תרבות בבית אריאלה
שד‘ שאול המלך 25,

תל אביב



“השאלה הראשונה למתרגמים אינה האם הם יודעים את השפה
שממנה הם מתרגמים, אלא האם הם שולטים בשפתם שלהם“

(עפ“י קארל צ‘אפק)

אמנות השפה:
סופר ומתרגם

—
מפגש ראשון

–      ה. מ. תומאש פויאר,  שגריר הרפובליקה הצ‘כית בישראל
  ברכות

רות בונדי – עיתונאית וסופרת, מתרגמת מצ‘כית לעברית
 (קונדרה, האשק, צ‘אפק, הראבל ואחרים) 

מגדלנה קז‘יז‘ובה – מתרגמת ספרות עברית לצ‘כית. 
זוכת פרס יוזף יונגמן לשנת 2008 על תרגום המאהב

מאת א.ב. יהושע

 יאן יאנדארוק – סופר צ‘כי, מחברם של מאמרים,
 ספרי עיון ורומאנים (פצצה מתחת למיטה, רצח הוא יפה,

  קדושים וכופרים בדתות העולם ואחרים; הרומאן
בגוב האריות ראה אור בעברית)

מיכאל דק – עיתונאי ומתרגם מגרמנית ואנגלית לעברית

מנחה: פאר פרידמן – מבקר ספרות ומומחה לספרות
 ולתרבות צ‘כית

“The first question for translators isn’t: do they know the 
translated language rather well; but do they know their 
own language.” (Adapted from Karel Capek)

Art of Language: 
Writer & Translator
—
Opening symposium

H. E. Tomas Pojar, Ambassador of the Czech Republic 
in Israel – Greetings

Ruth Bondy                     – Journalist and writer, translator of Czech 
literature into Hebrew (Kundera, Hasek, Capek, Hrabal,
and others)

Magdalena Krizova                                  - Translator from Hebrew into the Czech 
language. Winner of the 2008 Josef Jungmann award for 
the translation of The Lover by A.B.Jehoshua 

Jan Jandourek – Czech author of essays, non-fiction 
and novels (Bomb Under the Bed, Murder is Beautiful, 
Saints and Heretics of World Religions, and others). 
His novel The Lion’s Den was published in Hebrew

Michael Dak – Journalist and translator (from German 
and English into Hebrew)

Moderator: Pierre Friedmann – Israeli literary critic, 
specializing in Czech culture and literature

The event will be held in Hebrew and English. Tickets 
for 20 NIS. For additional information please contact: 
Tel: 03-6910146, 03-6910141 (ext. 208, 209, 222)
Fax: 03-6919024
www.tel-aviv.gov.il/ariela; www.mzv.cz/telaviv 
Right for changes reserved. Limited seating.

At 20:00 opening of the exhibition “Multiple Kafka” by the artist 
Jiri Sliva and in his presence.  
Comments: Danny Kerman and Michael Dak. 
At 20:30 reception.

האירוע יתקיים בעברית ובאנגלית.

הזכות לשינויים שמורה. מספר המקומות מוגבל.

מחיר הכרטיס: 20 ש“ח. לפרטים והזמנת כרטיסים:
טל: 03-6910141 (שלוחות 208 ,209 ,222), 03-6910146

 פקס: 03-6919024
www.tel-aviv.gov.il/ariela; www.mzv.cz/telaviv

בשעה 20:00 טקס פתיחת התערוכה ”פנים רבות לקפקא“

בשעה 20:30 קבלת פנים

של האמן יז‘י סליבה ובנוכחותו
דברים: דני קרמן ומיכאל דק

EMBASSY OF THE CZECH REPUBLIC
שגרירות הרפובליקה הצ‘כית
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