
MAISELOVA SYNAGOGA PO REKONSTRUKCI OTEVÍRÁ A ZVE NA NOVOU STÁLOU
EXPOZICI

Maiselova synagoga v Praze, jedna z dominant nìkdejšího pražského Židovského

Mìsta, se 1. èervence 2015 po více než roce opìt otevøela veøejnosti. Židovské muzeum

v Praze, do jehož prohlídkového okruhu synagoga patøí, zde v minulých mìsících

provedlo záchranné stavební a restaurátorské práce a pøipravilo novou stálou expozici

pro své poèetné návštìvníky.
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O expozici

Nová expozice ŽIDÉ V ÈESKÝCH ZEMÍCH, 10. – 18. STOLETÍ obsahovì staví na expozici

pøedchozí, tematicky obdobné. Zároveò však zapracovává nejnovìjší výsledky bádání

a èiní téma pøitažlivìjším novým uspoøádáním, výbìrem exponátù a zaøazením audiovi-

zuálních a interaktivních prvkù. Za povšimnutí stojí obzvláštì nìkolikaminutový prùlet

pražským Židovským Mìstem podle Langweilova modelu Prahy v jeho podobì pøed

asanací.

Tato projekce, vzniklá na základì spolupráce mezi ŽMP, Muzeem hlavního mìsta Prahy

a ÈVUT, je prezentována na velké obrazovce v hlavní lodi synagogy. Další dotykové

obrazovky v expozici s bohatým obrazovým materiálem umožní návštìvníkovi vyhledá-

vat v databázích významných židovských obcí èeských zemí èi významných židovských

osobností. Dále si návštìvník bude moci „prolistovat“ vybrané cenné hebrejské

rukopisy a tisky, historické plány židovských sídlišť, detailnì prohlédnout slavnostní

židovský prùvod z 24. dubna 1741 poøádaný u pøíležitosti narození Josefa II. a zaujme jej

jistì také atraktivní projekce fotografií starých èeských a moravských synagog.

Synagoga bude zároveò sloužit i jako auditorium pro veèerní programy komornìjšího

rázu (hudba, èetba, divadlo jednoho herce), a proto na rozdíl od uspoøádání pøedchozí

expozice zùstává støed synagogy volný, pøipravený pro promìnu v hledištì. Ambicí

nového kulturního prostoru bude pøitáhnout pøedevším èeského diváka.

Zpøístupnìní Maiselovy synagogy je po loòském otevøení Informaèního a rezervaèního

centra v Maiselovì ulici 15 dalším poèinem v postupné transformaci muzea v atraktiv-

nìjší, návštìvnicky poutavìjší kulturní instituci.
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Pohled do nové stálé expozice

v Maiselovì synagoze

Slavnostního otevøení nové expozice se

30. èervna zúèastnilo na dvì stì hostù



VÝSTAVY

Zmaøené nadìje. Pováleèné Èeskoslovensko jako køižovatka židovských osudù
(25. února – 23. srpna 2015)

Porážka hitlerovského Nìmecka a konec druhé svìtové války v Evropì znamenaly

i konec genocidy osob, které byly na základì zákonù platných na územích ovládaných

nacistickým Nìmeckem èi jeho spojenci oznaèeny za Židy èi tzv. židovské míšence.

Pøeživší z èeských zemí se postupnì vraceli domù a zaèínali nový život.

Výstava v muzejní Galerii Roberta Guttmanna pøedstavuje málo známé aspekty historie

èeských zemí po druhé svìtové válce spojené s návratem pøeživších z koncentraèních

táborù a tranzitem desetitisícù židovských uprchlíkù pøes naše území. Tematicky tak

navazuje na pøedchozí výstavu Orient v Èechách? Židovští uprchlíci za první svìtové

války, která 20. století uvedla jako éru uprchlíkù.

Židovské muzeum v Praze – Galerie Roberta Guttmanna, U Staré školy 3, Praha 1

Otevøeno dennì kromì sobot a židovských svátkù 9 – 18 hod.

Pozvánka

V nedìli 23. 8. v 16 hod. vás zveme na komentovanou prohlídku výstavy Zmaøené

nadìje: Pováleèné Èeskoslovensko jako køižovatka židovských osudù v doprovodu jejího

autora, filmového dokumentaristy Martina Šmoka. Základní vstupné 40 Kè.

Osvìtimské album
(18. kvìtna - 20. záøí 2015)

Výstava prezentuje všech témìø 200 fotografií z tzv. Osvìtimského alba (resp. jeho

kopie), unikátního dokumentu z roku 1944, zachycujícího systematickou likvidaci evrop-

ských Židù. Pøestože jsou na fotografiích zachyceni pøevážnì obèané pøedváleèného

Èeskoslovenska z Podkarpatské Rusi, nebyl doposud v Èeské republice tento soubor

fotografií vystaven. Výstava vznikla ve spolupráci Židovského muzea v Praze a Galerie

hlavního mìsta Prahy a probíhá v Domì fotografie (specializované galerii zamìøené

pøedevším na fotografii), který je souèástí GHMP.

Dùm fotografie, Revoluèní 5, Praha 1

Otevøeno út-st, pá-ne: 10-18 hod., èt: 10-20 hod., po: zavøeno
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Tzv. Dìti Maiselovky pøed Galerií Roberta

Guttmanna. Fotografie: Martin Šmok



Pozvánka

Ve ètvrtek 3. záøí v 18.00 hod. a v nedìli 20. záøí v 17.00 hod. vás zveme na komentova-

nou prohlídku výstavy Osvìtimské album v doprovodu jejího autora Martina Jelínka ze

Židovského muzea v Praze. Údaje o cenì vstupného a pøesném èasu konání naleznete

blíže datu konání na webových stránkách www.jewishmuseum.cz a www.ghmp.cz.

Pøipravujeme

Ztracené obrazy: Eugeen van Mieghem a židovští emigranti do Nového svìta

(10. záøí 2015 – 10. dubna 2016)

Výstavu pøipravujeme ve spolupráci s Eugeen van Mieghem Foundation a Red Star Line

Museum v Antverpách. Tøetí výstava Židovského muzea v Praze vìnovaná fenoménu

uprchlíkù se zamìøí na emigraci milionù obyvatel z východní Evropy do Ameriky na

konci 19. a poèátku 20. století. Jedním z hlavních center této emigrace se stal pøístav

v Antverpách a belgická lodní spoleènost Red Star Line, která mezi lety 1880 až 1934

pøepravila na tøi miliony evropských emigrantù do Nového svìta. Mezi nimi byly také

statisíce východoevropských Židù, kteøí prchali pøed bídou, trvalým útlakem a opakují-

cími se vlnami pogromù. Tento exodus v antverpském pøístavu zachytil zdejší malíø

Eugeen van Mieghem (1875–1930). Vedle padesáti dìl Eugeena van Mieghema výstava

pøedstaví také plakáty spoleènosti Red Star Line a dobové fotografie antverpského

pøístavu.

Galerie Roberta Guttmanna, U Staré školy 3, Praha 1
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Vernisáž výstavy Osvìtimské album

probìhla 18. kvìtna 2015

Fotografie z tzv. Osvìtimského alba

Kresba z díla Eugeena van Mieghema



KULTURNÍ A VZDÌLÁVACÍ ÈINNOST ŽIDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE

Bìhem uplynulých tøí mìsícù probìhly v Oddìlení pro vzdìlávání a kulturu ŽMP více

než dvì desítky veèerních poøadù zahrnujících pøednášky, diskuze a komponované

veèery. Bìhem nich jsme mìli možnost se v dubnu setkat s významným izraelským

fotografem a pražským rodákem Zeevem Hertzem (*1922), který se na izraelské pobøeží

dostal v listopadu 1940 z potápìjící se lodi Patria. Pøínosu Zeeva Hertze pro izraelskou

fotografii vìnovala svou pøednášku kurátorka retrospektivní výstavy Zeeva Hertze

Bruria Pasternak a o vývoji izraelské hudební kultury na pozadí Hertzových fotografií

promluvil Prof. Uri Sharvit.

Èervnovou pøednáškou Jacoba Ariho Labendze vìnovanou roli židovského majetku ve

vztahu komunistického Èeskoslovenska a Židù jsme uzavøeli dvouletý cyklus pøednášek

probíhajících v rámci semináøe k moderním židovským dìjinám, jehož garantem byly

ŽMP a Ústav pro soudobé dìjiny Akademie vìd ÈR. Bìhem nìj jsme mìli možnost se

setkat s pøedními zahranièními i domácími odborníky v této oblasti. Za posluchaèe

i úèastníky bychom chtìli podìkovat pøedevším architektce a koordinátorce cyklu

Kateøinì Èapkové z Ústavu pro soudobé dìjiny AV ÈR.

V polovinì èervna pøedstavil Pavel Štingl, zakladatel obecnì prospìšné spoleènosti

Památník Šoa Praha o.p.s., aktuální plány týkající se promìny nádraží Bubny v moderní

památník šoa. Vedle stálé expozice budoucího Památníku ticha se dotkl i sezónních

projektù, které mùžeme oèekávat v nejbližší budoucnosti.

V èervnu byl také diskuzí s Janou Dubou a Vìrou Štinglovou uzavøen první rok cyklu

Naše 20. století. Vìtšina diskuzí byla natoèena a je zpøístupnìna v rámci YouTube

kanálu Židovského muzea v Praze.
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Izraelský fotograf Zeev Hertz a øeditel ŽMP

Leo Pavlát

Z cyklu Naše 20. století

https://www.youtube.com/channel/UCZrtwb3aubXq0new6Rz7FzQ


Brnìnská poboèka Oddìlení pro vzdìlávání a kulturu do své nabídky programù zaøazuje

kromì pøednášek a besed také komentované vycházky pro veøejnost. Velké oblibì se

opakovanì tìší prohlídka brnìnského židovského høbitova s výkladem, v kvìtnu

letošního roku byla veøejnosti nabídnuta také komentovaná vycházka Pamìť v ulicích,

která mapovala židovské pøíbìhy zapsané v nìkolika ulicích mìsta Brna.

Upozornìní

V èervenci a srpnu se veèerní poøady pro veøejnost nekonají.

Pozvánka

S programem Shalom - Songs of Love and Peace pøicestuje v srpnu do Prahy Wiener

Jüdischer Chor vedený Romanem Grinbergem. Na koncert vás zveme 17. srpna 2015 od

19.30 hod do Španìlské synagogy, Vìzeòská 1, Praha 1. Vstup volný.

Pøipravujeme

Cinegoga 2015

(12. a 13. øíjna 2015, Španìlská synagoga, Vìzeòská 1, Praha 1)

Cyklus CINEGOGA je unikátní syntézou spojující nìmý film, živou hudbu a historickou

architekturu. Jeho smyslem je uvádìt dosud málo známá, historická díla svìtové kine-

matografie a jejich prostøednictvím pøinášet nové pohledy na židovskou kulturu a tvùrce

tzv. postemancipaèního období, do nìhož spadají nejen poèátky mezinárodní organi-

zace sionistického hnutí a velkých migraèních vln ze støední a východní Evropy do

Nového svìta, ale i bouølivý rozvoj avantgardního umìní a kinematografie.

Letošní roèník cyklu pod názvem Poetická avantgarda: Mezi Waltem Whitmanem

a Robertem Desnosem pøedstaví sérii pìti krátkometrážních snímkù z dílny amerických

židovských tvùrcù Paula Stranda (1890–1976), Ralpha Steinera (1899–1986) a Mana Raye

(1890–1976), etablovaných fotografù se zájmem o filmový experiment. Pìtice filmù je

pestrou koláží s žánrovým rozpìtím od (proto)dokumentu (Paul Strand) pøes abstraktní

kinematickou montáž (Ralph Steiner) až po surrealistickou hru se sny (Man Ray).

Všechny spojuje výrazný pøíklon k poezii obrazu i slova, pøièemž první a poslední film

série pracují pøímo s konkrétními poetickými texty – Strand si ve snímku Manhatta

pùjèuje verše Walta Whitmana a Rayova férie L’étoile de mer vychází z automatického

textu Roberta Desnose, jenž je souèasnì také jedním z protagonistù filmu. Promítání

restaurovaných a digitalizovaných snímkù doprovodí nová hudba z dílny mladých

èeských skladatelù v nastudování a provedení Orchestru BERG pod vedením dirigenta

a umìleckého šéfa souboru Petera Vrábela.
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ZPRÁVY Z MUZEA

Zmizelý pláštík na Tóru z roku 1901 se vrací do sbírek muzea

Po úspìšné restituci a repatriaci synagogální opony z Mladé Vožice, kterou se na jaøe

roku 2013 podaøilo odborníkùm ze Židovského muzea v Praze objevit v nabídce

newyorské aukèní sínì Sotheby’s a po roce dovézt zpìt do Prahy, zaznamenalo muzeum

další úspìch v oblasti pátrání po zmizelých sbírkových pøedmìtech.

Do sbírek muzea se nyní vrací pláštík na Tóru z roku 1901, který se do muzea dostal

bìhem války svozem rituálních pøedmìtù z majetku Židovské náboženské obce

v Holešovì a v pováleèných letech za neznámých okolností zmizel. Pláštík je

z èerveného sametu a krémového hedvábného atlasu, zdobený pajetkami a opatøený

zlatým dracounem vyšitým dedikaèním nápisem se jmény donátorù Hindl a Chaima

Beerových, kteøí jej v roce 1901 vìnovali synagoze èi modlitebnì buï pøímo v Holešovì,

nebo blízkém okolí.

Zajištìní fragmentu pohøešovaného hebrejského rukopisu izraelskou policií

Nìkolik let pohøešovaný rukopis evidovaný v mezinárodní databázi uloupených umìlec-

kých pøedmìtù vedené Interpolem objevili odborníci Židovského muzea v Praze 4. ledna

2015 v nabídce izraelské aukèní sínì Asufa. Po ovìøení veškerých detailù a skuteènosti,

že se jedná o pohøešovaný rukopis, muzeum okamžitì požádalo aukèní síò o jeho

stažení z prodeje a urychlené navrácení s tím, že doložilo jak svùj vlastnický nárok, tak

skuteènost, že se jedná o pohøešovaný pøedmìt, jehož krádež je registrována v databázi

Interpolu. Souèasnì muzeum ohlásilo svùj nález Policii ÈR se žádostí, aby o nìm

uvìdomila Interpol a vyzvala své izraelské kolegy k souèinnosti pøi zajištìní rukopisu.

Muzeum souèasnì v obavì z prodlení paralelnì jednalo o vydání s aukèní síní Asufa

a právním zástupcem držitele. Pøitom vyšlo najevo, že v aukèní nabídce byla pouze èást

pùvodnì odcizeného rukopisu, který patrnì již pachatelé krádeže vyòali z jeho pùvodní

kožené vazby. Dùvody, proè takto se vzácným svazkem naložili, mohou být rùzné –

od oèekávání vyššího výnosu z prodeje po èástech až po snahu ztížit pøípadnou identifi-

kaci pøedmìtu pøi jeho pohybu aukèním trhem.

Protože držitel rukopisu, který se stavìl k žádosti muzea o vydání od poèátku odmítavì,

vznesl opakovanì námitku, že nejde o identický pøedmìt, odborníci Židovského muzea

v Praze museli dokázat, že se skuteènì jedná o fragment uloupeného svazku. Muzeum

má k dispozici úplnou kopii rukopisu a souèasnì se ve fondech Hebrejské národní

knihovny v Jeruzalémì nachází úplný mikrofilm svazku, takže bylo možno jednoznaènì

prokázat, že si pøíslušná fólia pražského rukopisu a fragmentu z nabídky izraelské aukèní

sínì odpovídají do nejmenších detailù vèetnì anomálií v písmu, nepravidelností,

poškození a døívìjších restaurátorských zásahù.

Úèast ŽMP na zajímavých výstavních akcích doma i ve svìtì formou výpùjèek
exponátù

Bìhem první poloviny roku 2015 bylo realizováno nìkolik výpùjèek sbírkových

pøedmìtù v rámci atraktivních tuzemských i zahranièních výstavních projektù. Do

zahranièí putovaly výpùjèky na výstavu Snip it! Stances on Ritual Circumcision, kterou

pøipravilo Jüdisches Museum v Berlínì. ŽMP bylo zastoupeno obøízkovou oponou

z roku 1794 a kojeneckým obleèkem, v nìmž absolvoval obøízku v žatecké synagoze

skladatel a klavírista Karel Reiner. Deutsches Historisches Museum v Berlínì aktuálnì

pøipomíná výroèí 70 let od konce II. svìtové války výstavou 1945 – Defeat. Liberation.

New Beginning., v níž se formou vybraných biografií a témat vìnuje bezprostøední

pováleèné situaci ve 12 evropských zemích i dùsledkùm a významu tohoto milníku

v dalších desetiletích. Vybraná témata z osudu èeské židovské komunity zastupuje
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mimo jiné pøíbìh štítu na Tóru ze sbírek ŽMP, který je tradiènì používán v modlitebnì

Židovské obce v Teplicích. Dvì zásadní díla Friedl Dicker-Brandeis ze sbírky vizuálního

umìní (Výslech I. a Výslech II.) putovala do rakouského Bregenzu, kde místní Vorarlberg

Museum pøipravilo výstavu Das ist Österreich. Obì autorèina díla patøí k nejèastìjším

výpùjèkám ze sbírek ŽMP a v minulosti se objevila mimo území ÈR napø. v nìkolika

státech USA, Izraeli, Švédsku nebo Japonsku.

V rámci tuzemských výpùjèek je tøeba pøipomenout prezentace dvou Feiglových prací

na retrospektivì Oskara Kokoschky v Národní galerii v Praze (výstava Kokoschka

a Praha), dále zastoupení dìl Emila Orlika, Eugena von Kahlera a Jiøího Karse na

výstavním projektu Západoèeské galerie v Plzni (Mnichov – záøící metropole umìní)

nebo prezentaci obrazu Cementárna v Braníku od Bohumíra Kubišty v Národním tech-

nickém muzeu v Praze, pro toto dílo v ne zcela obvyklém kontextu (výstava 150 let

pražské paroplavby). Nejvýznamnìjší a také nejrozsáhlejší aktuální domácí výpùjèkou

ale zùstává soubor 16 sbírkových pøedmìtù zapùjèený pro výstavu Židovské tradice

a zvyky na Mladoboleslavsku. Ze støíbrných pøedmìtù nechybí liturgická výbava svitku

Tóry nebo pozlacený pohár vyrobený v Jihlavì v roce 1623, pùvodnì urèený jako

odmìna pro jednoho z úèastníkù dobové støelecké soutìže a v mladoboleslavské

synagoze poté používaný jako pohár pro kiduš. Vystavené synagogální textilie jsou

pøevážnì z 18. století, vyniká mezi nimi napø. povijan na Tóru z roku 1726, krom vyšíva-

ného nápisu zdobený také èetnými ikonografickými a symbolickými motivy.

Významný dar knihovnì ŽMP

Bìhem dubna zaøadila knihovna ŽMP do svého fondu významný dar, který laskavì

zprostøedkoval pan John Moore (Milton, Massachusetts). Jde o knihy z pozùstalosti

Mary Ellen Baker Salus (1920-2013), manželky Wolfganga Saluse (1909-1953), syna

významného pražského nìmecky píšícího literáta a lékaøe, Dr. Hugo Saluse (1866-1929).

Tituly, z nichž èást dosud nebyla v knihovním fondu muzea vùbec zastoupena, byly

pùvodnì souèástí privátní knihovny Huga Saluse, o èemž mimo jiné svìdèí také osobní

ex libris, jimiž je øada svazkù opatøena, a souèasnì také cenné dedikaèní vpisky pochá-

zející vesmìs od významných autorù poèátku 20. století, mezi nimiž nechybí ani spiso-

vatel a kritik Max Brod nebo básník Reiner Maria Rilke. Mnohá vìnování pøitom nepatøí

pouze Hugovi ale také jeho manželce Olze, rozené Engel (1874-1926). Souèástí daru je

i Hochzeits-Kalender (Svatební kalendáø) z 13. 10. 1895 vydaný u pøíležitosti sòatku

Huga a Olgy. Pøijetím tohoto daru se Židovskému muzeu v Praze podaøilo shromáždit

témìø úplný materiální doklad Salusovy literární tvorby a souèasnì obohatit nejen

knihovní fond, ale i další sbírky – pøedevším Sbírku vizuálního umìní, kam z
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Podpis smlouvy o spolupráci mezi

øeditelem ŽMP Leo Pavlátem a øeditelem

Muzea Mladoboleslavska Luïkem

Benešem



pozùstalosti pøešly napøíklad portréty Huga a Wolfganga Salusových, a archiv, kam byla

vèlenìna øada zajímavých personalií. Knihy lze prezenènì studovat v badatelnì

knihovny ŽMP.

Významné ocenìní na portálu TripAdvisor

Židovské muzeum v Praze získalo ocenìní Certifikát výjimeènosti TripAdvisor®. Toto

ocenìní bylo udìleno samostatnì také Pinkasovì a Španìlské synagoze. Certifikát výji-

meènosti již pátým rokem vyzdvihuje jedineènost unikátních památek a turistických

destinací. Získávají jej pouze organizace, které na portálu TripAdvisor dostávají od ces-

tovatelù z celého svìta dlouhodobì vynikající recenze.

O Certifikát výjimeènosti se mohou ucházet instituce, které svùj profil na stránkách Tri-

pAdvisor spravují alespoò dvanáct mìsícù a dosáhnou minimálního hodnocení 4 z 5
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možných bodù. Židovské muzeum v Praze dosáhlo požadovaných 4 z 5 bodù, Španìlská

synagoga a Pinkasova synagoga dosahují pravidelnì dokonce 4,5 z maximálních

5 bodù. Profil Židovského muzea v Praze a profil Španìlské synagogy získaly navíc

ocenìní Travelers‘ Choice a umístily se tak na žebøíèku celosvìtovì nejoblíbenìjších

turistických destinací.

KRÁTKÉ ZPRÁVY

Knihovna a archiv Židovského muzea v Praze budou v èervenci a srpnu 2015 pro
veøejnost uzavøeny.

Digitalizace

Archiv Židovského muzea v Praze zdigitalizoval ve spolupráci s Národním

archivem devatenáct knih židovských familiantù ze svých fondù. Knihy (z archivních

fondù ŽNO Praha, ŽNO Tøešť, ŽNO Prostìjov, ŽNO Velké Meziøíèí, aj.) byly badatelùm

zpøístupnìny na portálu http://www.badatelna.eu.

JUDA FEST

Židovské muzeum v Praze se 21. èervna zúèastnilo tradièního veletrhu èeských židov-

ských organizací JUDA FEST na pražském Námìstí Míru.

Kaddiš

Ve dnech 11. – 12. èervna uvedlo Divadlo Archa s podporou Židovského muzea v Praze

divadelní adaptaci slavného románu Imre Kertésze Kaddiš za nenarozené dítì. Hra

Kaddiš zkoumá povahu rituálu, ztráty a vnitøního zápasu protagonisty, truchlícího za

dítì, které nedokázal bìhem svého neúspìšného manželství zplodit, neboť odmítal

pøivést potomky do svìta, kde se mùže odehrát taková hrùza, jako byl holokaust.
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Finanèní dar Židovskému muzeu v Praze

Paní Helen Satter (roz. Kleinová), která pochází z Prahy a v souèasné dobì žije v Tinton

Falls v New Jersey, vìnovala Židovskému muzeu v Praze finanèní dar na památku svých

rodièù Oskara a Annie Kleinových, kteøí zahynuli v roce 1943 v Terezínì. ŽMP tímto

dárkyni srdeènì dìkuje.

Dary pøijaté do sbírek muzea

V kvìtnu 2015 obdrželo Židovské muzeum v Praze nìkolik obrazových darù, mezi nimi

Portrét architekta Maxe Gerstla ve vojenské uniformì (olej na plátnì, Budapešť 1915,

autor František Sokol), dar paní Bronii Gerstl Rayman z New Rochelle, NY, USA, èi

Portrét Mileny Steindlerové (olej na plátnì, Praha 1932, autor Maurice

Mendjizky/Maurycy Medrzycki), dar paní Hany Andìrové z Prahy.

Pražská muzejní noc

V pozdních hodinách soboty 13. èervna 2015 probìhl již dvanáctý roèník Pražské

muzejní noci. Židovské muzeum v Praze zpøístupnilo pro návštìvníky zdarma Klausovou

a Španìlskou synagogu. V Klausové synagoze probíhaly komentované prohlídky, ve

Španìlské synagoze byl pøipraven program pro dìti. Souèástí akce byla také speciální

komentovaná prohlídka pro hluchonìmé. Obì synagogy navštívilo dohromady témìø

2 500 návštìvníkù.
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Koncert Liberation

V pondìlí 29. èervna 2015 se ve Španìlské synagoze konal slavnostní koncert u pøíleži-

tosti 70. výroèí osvobození Terezína a konce druhé svìtové války. Na koncertu zaznìla

hudba terezínského skladatele Gideona Kleina a svìtové premiéry skladeb Elaine

Agnew, Sivana Eldara a Davida Posta v podání violisty Boston Symphony Orchestra

Marka Ludwiga a sboru Boston Children’s Chorus.

Umíme dobøe uèit o válce?

Ještì 70 let od osvobození je druhá svìtová válka živým spoleèenským tématem, což

dokazují též souèasné debaty o roce 1945 a dùsledcích tehdejších událostí. Umí nás

škola pøipravit na setkání s lidmi, kteøí vnímají váleèné události jinak? Pøipraví nás výuka

dìjepisu na období „po škole“, kdy budeme potøebovat porozumìt novým zjištìním

historikù? Jak dìjiny èíst a jak jim porozumìt? Na tyto otázky hledali odpovìdi zástupci

osmi vzdìlávacích organizací vèetnì Židovského muzea v Praze na panelové diskuzi

s názvem Umíme dobøe uèit o válce dne 6. kvìtna 2015 v Ústavu pro studium totalitních

režimù.

Spolupráce s Muzeem Mladoboleslavska

Dne 23. èervna 2015 byla na Hradì v Mladé Boleslavi zahájena výstava Židovské tradice

a zvyky na Mladoboleslavsku, na níž je prezentována i øada výjimeèných judaik ze sbírek

Židovského muzea v Praze. Výstavu pøipravily Židovské muzeum v Praze a Muzeum

Mladoboleslavska.
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Nová videa z expozic Židovského muzea v Praze

Na YouTube kanálu ŽMP nyní naleznete prvních pìt z plánovaných deseti propagaèních

videí pøibližujících potenciálním návštìvníkùm expozice a èinnost muzea. Virtuálnì již

mùžete navštívit Pinkasovu, Španìlskou a Klausovou synagogu, Obøadní síò a Starý

židovský høbitov. Následovat budou Maiselova synagoga, propagace edièní èinnosti

muzea, práce restaurátorù, Galerie Roberta Guttmanna a v neposlední øadì i videona-

hrávka pøedstavující muzeum a jeho èinnost jako celek.

VÝZNAMNÉ NÁVŠTÌVY

Duben

V nedìli 19. dubna si expozice Židovského muzea prohlédli zahranièní delegáti Meziná-

rodního køesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ), kteøí do Prahy pøijeli v souvis-

losti s akcí Kulturou proti antisemitismu.

Kvìten

Dne 28. kvìtna Židovské muzeum v Praze navštívil velvyslanec Èeské republiky v Izraeli

pan Ivo Schwarz.

Èerven

Výstavu Osvìtimské album, poøádanou ve spolupráci Židovského muzea v Praze

a Galerie hlavního mìsta Prahy, navštívili 11. èervna francouzští „lovci nacistù“ Beate

a Serge Klarsfeldovi. Zúèastnili se veøejné diskuze s kurátorem výstavy Martinem

Jelínkem a dalšími hosty a 12. èervna vystoupili v poøadu Èeské televize Hyde Park

Speciál.
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Manželé Klarsfeldovi na výstavì
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https://www.youtube.com/watch?v=HmPvyK78mMI&list=PLc2HfyhQkd97-ydE2w87wEvfpaSjP8Q6I
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/hydepark/12.6.2015/
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