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2. 11. ST / 18 h A
Unikátní sbírka Rozhovory s pamětníky

21. 11. PO / 18 h A
Masakr na Červené hoře: zapomenutá
vražda skrývaných Židů v Nízkých Tatrách

Letos v červenci uplynulo 32 let od natočení prvního rozhovoru
do sbírky Rozhovory s pamětníky ŽMP. Za tu dobu se podařilo
zaznamenat více než 1800 rozhovorů se zástupci první a druhé
generace přeživších šoa. Přijďte si poslechnout přednášku správce
fondu orální historie „Vzpomínky pamětníků“ Antonína Kurovce,
jak se sbírka vyvíjela a jak pokračuje nahrávání rozhovorů
v posledních letech. / Vstup volný.

8. 11. ÚT / 19 h M
Helga Hošková-Weissová: Nikdo nás
nečekal
Slavnostní prezentace knižní autobiografie akademické malířky,
přeživší holocaustu, Helgy Hoškové-Weissové, která 10. listopadu
oslaví 93. narozeniny. Pro své děti, vnuky, pravnuky a všechny
ty, kdo chtějí naslouchat, vypráví svůj výjimečný životní příběh.
Komponovaným večerem provede autorčin syn Jiří Hošek. Úryvky
z knihy přečte Tomáš Töpfer. S hudebním vystoupením violoncellistů
Dominiky Weiss Hoškové a Jiřího Hoška. / Vstup volný.

10. 11. ČT / 18 h A
Filmový cyklus Válka očima dětí:
Z Paříže do Paříže
Filmový cyklus filmové historičky Alice Aronové představí filmy,
jež nahlížejí válku a perzekuci dětskýma očima. Listopadový
snímek Z Paříže do Paříže (Francie, Kanada, Česko 2017, 110 min)
vypráví příběh dvou bratrů. Desetiletý Joseph a dvanáctiletý
Maurice zažívají běžné lumpárny v Paříži a netuší, že opravdové
dobrodružství je teprve čeká. Silný a dojemný příběh od
režiséra Christiana Duguaye byl natočen podle populárního
stejnojmenného románu Josepha Joffa. V originále s českými
titulky. / Vstup volný.

13. 11. NE / 10 h D
Nedělní dílna pro rodiče s dětmi:
Marc Chagall a hra barev
Lvíček Arje se vydá po stopách Marca Chagalla (1987–1985)
a po jeho vzoru přinese do listopadové šedi záplavu barev. Děti
se seznámí s tvorbou tohoto slavného umělce a na způsob
vitráží, které vytvořil pro jeruzalémskou synagogu při nemocnici
Hadassah Ein Kerem, si vyrobí vlastní papírové vitráže. / Vstupné
70 Kč.
Prohlídka: Španělská synagoga

15. 11. ÚT / 18 h A
Myšlení kresbou: Friedl Dicker-Brandeis
a kreativní základ „terezínské školy”

Kulturní pořady pro
veřejnost podporují

Přednáška kurátorky ŽMP Michaely Sidenberg představí osobnost,
dílo a pedagogický odkaz přední představitelky středoevropské
meziválečné avantgardy, absolventky Státního Bauhausu ve
Výmaru Friedl Dicker-Brandeis (1898–1944), která se do povědomí
veřejnosti zapsala především jako pedagožka a organizátorka
hodin kreslení v terezínském ghettu. Návštěvníci se seznámí
s obsahem unikátní sbírky, jež se jako největší kolekce dětských
kreseb z období šoa na světě nachází od léta 1945 v péči ŽMP.
Přednáška je součástí cyklu 5× OBRAZEM. Uměleckými sbírkami
Židovského muzea v Praze. / Vstup volný.

* Na označených akcích
může probíhat focení či
nahrávání videozáznamů,
které mohu být používány při informování o akci
nebo při pozdější propagaci pořadatele či spolupořadatele akce v jejich
oprávněném zájmu.
tel: 222 749 350
education@jewishmuseum.cz

jewishmuseum.cz

Přednáška historika ÚSTR Adama Hradilka představí tragický osud
deseti civilistů – odbojářů a Židů, kteří byli přepadeni a povražděni
partyzány, když se na konci války schovávali v horách před
nacisty. Popíše také životní dráhu posledního pachatele zločinu
žijícího v Kanadě. Během přednášky bude prezentována rozsáhlá
fotogalerie z vyšetřování v 60. letech, terénního výzkumu v roce
2021 i z pietní vzpomínky na masakr v roce 2022, které se zúčastnili
i pozůstalí obětí. Večer je součástí přednáškového cyklu ve
spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů. / Vstup volný.

23. 11. ST / 18 h
Večer Bruna Schulze / Kniha dopisů
a klezmer
Božská Lahvice, Bílkova 122/6, Praha 1 – Josefov
Před osmdesáti lety 19. listopadu 1942 byl v drohobyčském
ghettu zabit talentovaný polsko-židovský spisovatel a malíř Bruno
Schulz. Letos si připomínáme také 130. výročí narození tohoto
autora fantaskních próz a oceňovaných grafik a obrazů. Schulzovu
korespondenci, jejíž část se po válce podařilo zachránit, vydanou
pod názvem Kniha dopisů (2021) představí její překladatelka
Hanele Palková a redaktor Jan Jeništa. Ukázky přečte Libor Vacek
z Českého rozhlasu. Součástí večera bude komorní koncert klezmer
hudby v podání akordeonistky Anežky Gebauerové a houslisty
Jiřího Macháčka, šéfredaktora nakladatelstí Protimluv a vydavatele
knihy. Večer se koná ve spolupráci Polského institutu v Praze
a Židovského muzea v Praze. / Vstup volný.

24. 11. ČT / 19 h M
Pavel Bořkovec Quartet / Hudba svobody
Koncert jednoho z nepřehlédnutelných souborů české hudební
scény, který v letošním roce slaví deset let své existence. Během
koncertu zazní skladby české meziválečné i poválečné avantgardy.
Vstupenky možno zakoupit v předprodeji v Informačním
a rezervačním centru muzea (Maiselova 15, Praha 1), v síti Prague
Ticket Office a prostřednictvím webových stránek Židovského
muzea v Praze: https://www.jewishmuseum.cz. / Vstupné 230 Kč /
150 Kč.
Koncert se koná za finanční podpory Velvyslanectví Spolkové
republiky Německo.

29. 11. ÚT / 18 h A
Životní příběh zakladatele ČKD Emila
Kolbena a jeho rodiny
Při příležitosti 160. výroční narození Emila Kolbena (1862–1943)
představí historik Martin Hemelík, autor knihy Příběh rodiny
Kolbenů ze Strančic, historii a fenomén spojený se jménem
vizionáře své doby. Přednáška posluchače seznámí s životem
a pohnutými osudy nejen Emila Kolbena, ale také členů jeho
rodiny. Přednáška je součástí cyklu Čeští židovští podnikatelé
přelomu 19. a 20. století. / Vstup volný.

Sály jsou přístupné vždy 30 minut před zahájením programu.
Změna programu vyhrazena. Doporučujeme sledovat aktuální
informace na www.jewishmuseum.cz.

