
MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC, ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC
A CENTRUM JUDAISTICKÝCH STUDIÍ KURTA A URSULY  
SCHUBERTOVÝCH FF UP V OLOMOUCI  
Vás zvou na zahájení výstavy a scénické čtení

JINDŘICH BUXBAUM 
SEDMERO POŽEHNÁNÍ  
v pondělí 11. 10. v 17.00 hodin v Barokní chodbě Uměleckého centra Univerzity  
Palackého v Olomouci a v 19.00 hodin v Divadelním sále /  Univerzitní 3

Výstavu fotografií Jindřicha Buxbauma, zachycujících setkání Židů nejrůznějších 
směrů u hrobů významných učenců, rabínů a cadiků, slovem zahájí fotograf  
Jindřich Štreit.

Vernisáž následuje scénické čtení ze stejnojmenné fotografické knihy Jindřicha 
Buxbauma a historika a judaisty Daniela Soukupa. Každý ze sedmi rabínských  
járcajtů (výročí smrti) zachycených objektivem fotoaparátu Jindřicha Buxbauma  
je zároveň příběhem jednoho ze sedmi významných duchovních vůdců, kteří jsou  
pro židovské společenství trvalým požehnáním. 
V režii Tomáše Soldána účinkují Jaroslav Achab Haidler, Jan Ťoupalík a další.

Záštitu nad festivalem převzalo velvyslanectví Státu Izrael v České republice.   

Výstava potrvá do 31. 10. 2021.  |  www.muo.cz

JINDŘICH BUXBAUM
Narodil se roku 1953 ve Šternberku. Ač vzděláním technik, 
od dětství tíhne k umění, obzvláště k fotografii. Dominantním 
motivem jeho tvorby je judaismus, ke kterému se sám plně 
hlásí. Vystavovat začal v roce 2010, a to souborem Šalom Izra-
el, který se během jeho opakovaných cest na Blízký východ 
neustále rozrůstá. Postupně navázal Vzpomínkou na Osvě-
tim a Treblinku, pokračoval Židovskou školou dnes a Židovskou 
svatbou. Jako uznávaný dokumentarista židovské komunity 
mapuje její současný život nejen u nás, ale i v rámci Evropy, 
o čemž svědčí soubory Ješiva v Kyjevě, Židé v Antverpách, Život 
Židů v Londýně. V posledních letech se aktivně věnuje zejména 
tematice Chasidů, světa tradičního ultra-ortodoxního judais-
mu v současnosti, a to prostřednictvím slavení tzv. járcajtů. 
Na svých fotografiích dokumentuje jejich každoroční návrat 
na místa, kde jsou pohřbeni významní představitelé židovské 
učenosti a zbožnosti.
Soubor fotografií Židé v diaspoře s texty judaisty a histori-
ka Daniela Soukupa vyšel knižně. Buxbaum je také autorem 
úvodních i doprovodných fotografií publikace Jaroslava Acha-
ba Haidlera Židovské hřbitovy a pohřbívání, a dalších titulů Bílá 
paní z ghetta a Treblinka.
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