Společnost pro queer paměť zve na přednášku Petra Partyka
Vietnam vzdálený,
Vietnam kolem nás
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Vietnamci tvoří jednu z nejpočetnějších menšin v České republice.
Pocházejí z odlišného kulturního prostředí, vietnamský jazyk se od
českého odlišuje svou strukturou a celou filosofií. Přesto se většina z nich
u nás dokázala úspěšně integrovat. Známe je však? Žijí zde s námi, nebo
jen vedle nás? Co víme o jejich osobním a rodinném životě? Jak jsou na
tom ti, kteří tvoří menšinu v menšině – v ČR žijící vietnamští gayové a
lesby? A jak se žije takto orientovaným lidem ve Vietnamu?
Osou
tematického
večera
je
vyprávění o tvorbě a životě básníka Xuân
Diệu [suan ziu], celým jménem Ngô Xuân
Diệu (1916 - 1985), jehož sté výročí
narození se blíží. Byl jedním z
nejvýznamnějších vietnamských básníků
XX. století. Užíval též pseudonym Trảo
Nha.
Je nazýván největším z nových
vietnamských
básníků
a
králem
vietnamské milostné poezie. Napsal kolem
450 převážně milostných básní. Tyto verše
jsou prolnuty úžasně jímavou lyričností, s
níž oslavují mládí, přírodu a lásku v
různých podobách. Básník často více či
méně otevřeně opěvuje lásku mezi muži.
Posluchače možná překvapí, že ve Vietnamu homosexualita nikdy nebyla
trestná. Třeba také se zájmem vyslechnou, že styky mezi našimi zeměmi mají dost
dlouhou tradici. Již v XVIII. století ve Vietnamu působilo sedm misionářů, jezuitů
z českých zemí. V diskusi se můžeme dotknout i jiných stránek vietnamské
současnosti a minulosti, záleží jen na zájmu a iniciativě posluchačů.
Mgr. Petr Partyk (* 1955) absolvoval Právnickou fakultu UK, pracuje v oboru právní
informatika. Mezi jeho zájmy patří historie, literatura, turistika a vietnamistika.
Dlouhodobě sleduje život vietnamské menšiny u nás, má v komunitě mnoho přátel.
Učí se vietnamsky a je propagátorem tamní kultury.
Centrum provozuje Společnost pro queer paměť, z. s.
K otevření centra přispělo Hlavní město Praha, Městská část Praha 4 a soukromí mecenáši.

