Tisková zpráva

Cinegoga 2015 - Poetická avantgarda mezi Waltem Whitmanem a Robertem Desnosem
Praha 2. října 2015 -- Židovské muzeum v Praze uvádí v cyklu Cinegoga experimentální němé filmy
s živou hudbou. Cinegoga 2015 představí sérii pěti krátkometrážních snímků z dílny amerických
židovských tvůrců Paula Stranda (1890–1976), Ralpha Steinera (1899–1986) a Mana Raye (1890–
1976), etablovaných fotografů se zájmem o filmový experiment. Promítání restaurovaných a
digitalizovaných snímků doprovodí nová hudba z dílny mladých českých skladatelů v nastudování a
provedení Orchestru BERG pod vedením dirigenta Petera Vrábela.
12. a 13. 10. 2015
19:30
Španělská synagoga, Praha 1, Vězeňská 1
PROGRAM
Manhatta (1920)
režie: Charles Sheeler, Paul Strand
hudba: Eliška Cílková

H2O (1929)
režie: Ralph Steiner
hudba: Jan Ryant Dřízal
Mechanical Principles (1930)
režie: Ralph Steiner
hudba: Šimon Voseček
Emak bakia (1926)
režie: Man Ray
hudba: Jacek Sotomski

L’étoile de mer (1928)
režie: Man Ray
hudba: Martin Klusák

CO JE CINEGOGA?
klus CINEGOGA je unikátní syntézou kina a synagogy spojující němý film, živou hudbu a historickou
architekturu. Jeho smyslem je uvádět dosud málo známá, historická díla světové kinematografie a
jejich prostřednictvím přinášet nové pohledy na židovskou kulturu a tvůrce tzv. postemancipačního
období, do něhož spadají nejen počátky mezinárodní organizace sionistického hnutí a velkých
migračních vln ze střední a východní Evropy do Nového světa, ale i bouřlivý rozvoj avantgardního
umění a kinematografie.
Všechny premiéry se tradičně odehrávají v prostoru Španělské synagogy zbudované roku 1868 v tzv.
maurském slohu. Není bez zajímavosti, že tato nejkrásnější z pražských synagog, jež byla po
dlouhou dobu přirozeným duchovním centrem pražských německy hovořících Židů a jež zejména
svou interiérovou výzdobou z 80. let 19. století leckomu připomene honosné interiéry divadel či
okouzlujících nickelodeonů, vznikala zhruba v téže době a z podobných pohnutek jako další, v daném
případě kvazi-sakrální architektura Národního divadla – zhmotnění představy o národní identitě a
kulturní emancipaci Čechů.
Díky výjimečným akustickým kvalitám prostoru jsou poklady z předních filmových archivů vždy
uváděny s originálním hudebním doprovodem špičkových skladatelů a interpretů. Existuje-li původní
či rekonstruovaná partitura, kterou je možné synchronizovat s dochovanou verzí filmu, jsou projekce
doprovázeny novým nastudováním původní hudby. Pokud se původní hudba nezachovala, což je
častější případ, vznikají na objednávku skladby zcela nové.
CINEGOGU, která je již šest let součástí programové nabídky Židovského Muzea v Praze,
dramaturgicky připravuje kurátorka jeho uměleckých sbírek Michaela Sidenberg.

Orchestr Berg
Orchestr BERG je špičkové těleso, které již celou řadu let přináší svěží vítr na českou hudební scénu
– uvádí inovativní ale zároveň divácky atraktivní projekty kombinující současnou hudbu s tancem,
filmem, divadlem, projekcemi apod. Vystupuje často mimo tradiční koncertní sály. Orchestr BERG je
jediným českým orchestrem, který pravidelně objednává a ve světových premiérách na svých akcích
uvádí novinky českých skladatelů především mladé generace. Má tak na svém kontě již téměř stovku
světových premiér. V českých premiérách také představuje tvorbu těch nejvýznamnějších
zahraničních skladatelů, mimo jiné i hudební divadlo Schwarz auf Weiss Heinera Goebbelse,
hudebně filmový kus Up-close Michela van der Aa, unikátní celovečerní kompozici In vain Georga
Friedricha Haase nebo legendární dílo Györgye Ligetiho Poème symphonique pro 100 metronomů.
Orchestr BERG uvedl celou řadu vlastních originálních projektů, například ve spolupráci s tanečníky
420PEOPLE, režisérkou Petrou Tejnorovou, choreografkou Mirkou Eliášovou nebo režisérským duem
SKUTR. Spolupracuje také s těmi nejvýznamnějšími českými organizacemi, mezi nimiž jsou například
Národní divadlo, Židovské muzeum v Praze, Centrum současného umění DOX, festivaly Struny
podzimu, Pražské jaro, Hudební fórum, ad. Věnuje se i edukativním projektům. www.berg.cz

Kontakt pro média
Dramaturgyně Cinegogy: Mgr. Michaela Sidenberg, michaela.sidenberg@jewishmuseum.cz,
+ 420 222 749 267
PR: Mgr. Kateřina Honskusová, katerina.honskusova@jewishmuseum.cz, +420 222 749 281

Poznámky pro editory o Židovském muzeu v Praze:
1.

Židovské muzeum v Praze je největší institucí svého druhu v Evropě. Pečuje o jednu
z nejrozsáhlejších sbírek judaik na světě. Ve sbírkách muzea je shromážděno na 40 000
ojedinělých předmětů, 100 000 knih, fotografie a archivní dokumenty. Muzeum spravuje čtyři
historické synagogy, Obřadní síň a světoznámý Starý židovský hřbitov; galerii; několik depozitářů;
archiv; knihovnu s multimediálním centrem; restaurátorská pracoviště; vzdělávací a kulturní
centrum a Informační a rezervační centrum.

2.

Židovské muzeum v Praze je setrvale mezi nejnavštěvovanějšími muzei v České republice.
V roce 2014 jej navštívilo téměř 580 000 návštěvníků.

3.

Muzeum letos oslaví již 109 let od svého vzniku. Původním záměrem „Spolku k založení a
vydržování Židovského muzea v Praze“ z roku 1906 bylo zachovat cenné umělecké předměty ze
synagog, které byly v rámci rozsáhlé přestavby pražského Židovského Města určeny ke zboření.
Muzeum bylo veřejnosti přístupné i po okupaci českých zemí 15. března 1939, i když samotný
spolek byl po začátku druhé světové války zrušen. V roce 1942 nacisté po dlouhých jednáních
schválili židovskou obcí iniciované „Židovské ústřední museum v Praze“, kam byly v době
transportů do ghett, koncentračních a vyhlazovacích táborů sváženy liturgické předměty ze
zrušených židovských obcí a synagog z celého území Protektorátu Čechy a Morava. Zatímco
cenné památky židovského kulturního dědictví se tak podařilo zachránit, ti, kterým předměty
patřily, našli ve své většině smrt v nacistických vyhlazovacích táborech.
Po krátkém poválečném období v čele se státem dosazenou správou bylo muzeum v roce 1950
pod nátlakem převedeno do přímého vlastnictví komunistického státu. Jeho činnost byla úředně
omezována, některé exponáty byly prodány – mezi nimi například více než tisíc svitků Tór, které
byly v roce 1965 odvezeny do Spojeného království.
Podmínky pro novou etapu v životě muzea vznikly až po pádu komunistického režimu v roce
1989. Od října 1994 tak Židovské muzeum v Praze působí jako nestátní organizace, která široké
veřejnosti zprostředkovává historii a současnost, kulturu a vzdělanost židovské komunity
v českých zemích. Kromě toho je i vědeckým pracovištěm s publikační činností.

4.

Galerie Roberta Guttmanna je výstavní prostor určený k prezentaci krátkodobých tematických
výstav Židovského muzea v Praze. Byla pojmenována pro známém pražském naivním malíři
Robertu Guttmannovi (1880-1942), jehož výstavou svou činnost zahájila. Galerie se nachází
v přízemí na severovýchodní straně nového komplexu Židovského muzea v Praze, v ulici U Staré
školy 3.

5.

Významnou část práce Židovského muzea v Praze představuje osvětová a vzdělávací činnost.
Vzdělávací programy jsou určeny nejrůznějším cílovým skupinám. Nejmenší děti seznamují s
židovskou kulturou, tradicemi a zvyky hravou formou. Pro žáky základních a středních škol jsou
připraveny interaktivní programy a přednášky. Součást nabídky tvoří i pravidelné vzdělávací
semináře pro pedagogy a večerní kulturní pořady pro širokou veřejnost. Školám i kulturním
institucím muzeum nabízí putovní výstavy.

www.jewishmuseum.cz

