
VÝSTAVY V GALERII ROBERTA GUTTMANNA

Orient v Èechách? Židovští uprchlíci za první svìtové války
(28. srpna 2014 – 1. února 2015)

Židovské muzeum v Praze výstavou o osudech uprchlíkù v dobì první svìtové války ref-

lektuje sté výroèí vypuknutí váleèného konfliktu.

Statisíce lidí v dobì první svìtové války uprchly v habsburské monarchii ze svých

domovù. Tito lidé byli první velkou skupinou uprchlíkù v moderních dìjinách èeských

zemí. Poláci, Rusíni, Italové, Židé a mnozí další utíkali pøed pohyby fronty, ze znièených

vesnic a okupovaných mìst z obavy pøed násilím. I když v èeské kulturní pamìti jejich

exodus nehraje témìø žádnou roli, pøedznamenal jejich osud 20. století jako éru

uprchlíkù.

Výstava sleduje osudy židovských uprchlíkù do èeských zemí na pozadí uprchlické

politiky státu, vzniku uprchlických táborù a èinnosti pomocných organizací. V Èeské

republice dosud nezveøejnìné fotografie zachycují nejen život uprchlíkù, jejich

ubytování èi uprchlické tábory, ale vypovídají také o fascinaci odlišností „východních

Židù“, jejichž odìv, zbožnost a nezvyklý jazyk vyvolávaly znaènou pozornost. Vyrovná-

vání se s odlišností a pøedsudky vùèi židovským uprchlíkùm ilustrují namluvené úryvky

z dobových kronik a tisku. Reakce na pobyt židovských uprchlíkù dokreslují také pøíklady

ze sbírky vizuálního umìní Židovského muzea v Praze.
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Aranžovaná fotografie židovských uprchlíkù

v barákovém táboøe v Nìmeckém (dnes

Havlíèkovì) Brodu 1915–1917.
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Židovské muzeum v Praze – Galerie Roberta Guttmanna, U Staré školy 3, Praha 1

Otevøeno dennì kromì sobot a židovských svátkù 9–16.30

Pøipravujeme

Orient v Èechách? Semináø o uprchlících v moderních dìjinách a ve výuce
dìjepisu, 16. – 17. ledna 2015

Cílem dvoudenního semináøe je seznámit uèitele èeských a moravských škol na pøíkladu

židovských uprchlíkù s tématem uprchlictví nejen ve 20. století, ale i v souèasnosti.

Semináø reaguje na zjištìní, že téma migrace a uprchlíkù nehraje v èeských kurikulár-

ních dokumentech, stejnì jako ve vzdìlávací praxi, témìø žádnou roli. Bezprostøedním

podnìtem pro uspoøádání semináøe je možnost využití probíhající výstavy v Galerii

Roberta Guttmanna „Orient v Èechách? Židovští uprchlíci za první svìtové války“,

jejímž cílem je seznámit návštìvníky s tímto zapomenutým prvním významným

setkáním obyvatel èeských zemí s uprchlíky.

Semináø bude kromì návštìvy výstavy realizován formou kombinace pøednášek

a diskusí s odborníky, pøedstavení a vyzkoušení metodických materiálù a setkání

s uprchlíky a pracovníky organizací na pomoc uprchlíkùm.

Pro zcela bezprecedentní zájem uèitelù Židovské muzeum v Praze plánuje (pøedbìžnì na

duben) druhý semináø na téma uprchlíkù a migrace, který naváže na výstavu „Zmaøené

nadìje. Pováleèné Èeskoslovensko jako køižovatka židovských osudù“.

Semináøe se uskuteèní s laskavou podporou Heinrich Böll Stiftung.

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. Nová výstava

pøedstaví málo známé aspekty historie èeských zemí po druhé svìtové válce spojené
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10. øíjna komentovanou prohlídku výstavy

Orient v Èechách v Galerii Roberta

Guttmanna navštívili studenti z americké

Syracuse University v doprovodu Kristy

Hegburg z washingtonského U.S. Holocaust

Memorial Museum



s návratem pøeživších z koncentraèních táborù a tranzitem desetitisícù židovských

uprchlíkù pøes naše území. Tématicky tak naváže na pøedchozí výstavu Orient

v Èechách? Židovští uprchlíci za první svìtové války, uvádìjící 20. století jako éru

uprchlíkù.

CO NOVÉHO V ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ A KULTURU

Naše 20. století – malé i velké dìjiny oèima pamìtníkù

V záøí loòského roku muzeum zahájilo nový cyklus veèerních poøadù, v nìmž se jeho

návštìvníkùm jednou za mìsíc pøedstavuje dvojice pamìtníkù holocaustu. Jejich

vyprávìní je zaznamenáváno na kamery a poté zveøejnìno na YouTube kanálu muzea.

Program umožòuje široké veøejnosti osobní setkání s lidmi, kteøí prožili útrapy nacis-

tické perzekuce a pro svùj židovský pùvod mnohdy èelili dalšímu pøíkoøí ze strany komu-

nistického režimu, nebo se rozhodli pro nelehký osud emigrantù. Poøadem provází Petr

Sokol, dlouhodobý spolupracovník Židovského muzea v Praze a metodik projektu Naši

nebo cizí: Židé v èeském 20. století.

Výrazný divácký zájem pøinesla listopadová diskuze s Josefem Salomonovièem, který

dorazil až z Vídnì (jeho bratr se bohužel z vážných dùvodù musel omluvit).

Pozvánka na další nedìlní setkání v rámci cyklu Naše 20. století

Nedìle 25. ledna v 17 hod.

Naše pozvání k setkání pøijaly Eva Keulemansová-Smolková a Helga Hošková.

Nedìle 15. února v 17 hod.

Vyprávìt pøijdou Edita Kosinová a Doris Grozdanovièová.

Oddìlení pro vzdìlávání a kulturu Židovského muzea v Praze

Maiselova 15, Praha 1, 3. patro. Tel. 222 325 172

Vstup volný.
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Dìtský útulek v Dušní ulici, 1946
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https://www.youtube.com/channel/UCZrtwb3aubXq0new6Rz7FzQ


Mezinárodní projekt Židovského muzea v Praze

V roce 2014 muzeum ve spolupráci s USC Shoah Foundation realizovalo projekt pod

názvem „The Memorial in the Pinkas Synagogue: Towards a Shared Culture of Remem-

brance“, podpoøený organizací International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).

Projekt se tématicky zabývá památníkem v Pinkasovì synagoze. V jeho rámci byla

synagoga napøíklad zpøístupnìna veøejnosti 8. 3. 2014 u pøíležitosti pøipomínky vyvraž-

dìní vìzòù terezínského rodinného tábora v plynových komorách tábora

v Osvìtimi-Bøezince. V souèasné dobì dokonèujeme deset metodických materiálù o tzv.

terezínském rodinném táboru, které budou zdarma k dispozici pedagogùm. Ke stejnému

tématu již dnes mùžete zhlédnout dvanáct videí, sestøíhaných pro potøeby èeských škol.

Na jaro 2015 také pøipravujeme workshop pro novináøe.

Projekt Krokus

Oddìlení pro vzdìlávání a kulturu ŽMP pravidelnì spolupracuje na vzdìlávacím

projektu Krokus organizovaném irským fondem HETI – Holocaust Education Trust

Ireland. Projekt si klade za cíl zprostøedkovat symbolickou upomínku na dìtské obìti

holocaustu jejich souèasným vrstevníkùm – školákùm od 11 let. HETI poskytuje školám

zdarma cibulky žlutých krokusù spolu s pracovními a výukovými materiály. Každá škola

zapojená v nìkteré evropské zemi do projektu poté realizuje projekt do jisté míry indivi-

duálnì. Žáci na zaèátku školního roku sázejí spolu s uèiteli dìjepisu kvìtiny, které

vykvétají pøibližnì 27. ledna, tedy v den památky obìtí holocaustu. Žlutá barva rozkvet-

lého záhonu pak pøipomíná žlutou Davidovu hvìzdu a památku židovských a dalších

dìtí, které ji byly za nacistické nadvlády nuceny nosit.

Oddìlení pro vzdìlávání a kulturu zprostøedkovává tento projekt èeským školám. Letos

se zapojilo témìø 80 rùzných tøíd. Dokumentace prùbìhu projektu na jednotlivých

školách, s nimiž spolupracujeme, je k vidìní v internetové galerii na Facebooku muzea.

Pozvánka na výstavu v Oddìlení pro vzdìlávání a kulturu

TLV24

(21. ledna – 27. února)

Výstava fotografií Pavlíny Schultz, pøibližujících každodenní Tel Aviv a jeho obyvatele.

Oddìlení pro vzdìlávání a kulturu Židovského muzea v Praze

Maiselova 15, Praha 1, 3. patro. Tel. 222 325 172

Otevøeno: PO–ÈT 14–16 h, PÁ 10–12 h, bìhem veèerních poøadù a po domluvì
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CINEGOGA 2014: MÌSTO BEZ ŽIDÙ

Cyklus CINEGOGA pøedstavuje unikátní syntézu nìmého filmu a živé hudby. Jeho

smyslem je uvádìt dosud málo známá historická díla svìtové kinematografie a jejich

prostøednictvím pøinášet nové pohledy na židovskou kulturu a tvùrce tzv. postemanci-

paèního období, do nìhož spadají nejen poèátky mezinárodní organizace sionistického

hnutí a velkých migraèních vln ze støední a východní Evropy do Nového svìta, ale

i bouølivý rozvoj avantgardního umìní a kinematografie.

V øíjnu 2014 muzeum na Cinegoze pøedstavilo film Mìsto bez Židù (Die Stadt ohne

Juden), který natoèil rakouský filmový režisér a producent Hans Karl Breslauer

(1888–1965) podle stejnojmenného románu spisovatele, novináøe a dobrodruha Maxi-

miliana Hugo Bettauera (1872–1925).

Film byl celá desetiletí – až do znovuobjevení neúplné kopie v Nederlands Filmmuseum

v roce 1991 – považován za ztracený.

V pøedváleèné dobì byl uvádìn celkem ve dvou vlnách, nikdy ovšem nemìl pøíliš

mnoho štìstí. Pouť filmu po promítacích sálech zahájila v èervenci 1924 technicky nevy-

daøená premiéra, která skonèila roztržkou mezi režisérem a autorem pøedlohy, jenž se

vzápìtí od filmu distancoval. Obnovenou premiéru zažil snímek 11. øíjna 1924 v kinosále

na vídeòském pøedmìstí Neustadt, tuto akci ale poznamenal násilný protest místních

Hakenkreuzlerù napadajících diváky a rušících pøedstavení vhazováním pachových

bomb do promítacího sálu. Berlínskou premiéru v roce 1926 rovnìž provázely protesty

a film navíc strhala i oficiální kritika v liberálním tisku jako tendenèní a posilující

negativní stereotypy. Berlínské fiasko s pøedchozími veøejnými nepokoji a skandály

nakonec vedlo k zákazu uvádìní snímku za moøem a zrušení newyorské premiéry, k níž

mìlo dojít v roce 1928.

Druhou šanci dostal film jen pár let po nástupu zvukového filmu v roce 1933 v Amster-

damu. Co zpùsobilo nenadálý comeback neozvuèeného snímku? Žádný distribuèní trik,

nýbrž radikální promìna politické situace v Nìmecku. V reakci na ni se v polovinì

èervence 1933 rozhodl amsterdamský divadelní dùm Theater Carré, zamìøený na

operetní a kabaretní repertoár, pro znovuuvedení filmu v rámci série veøejných projekcí,

k nimž byl uspoøádán také doprovodný program zahajující recitálem hlavního varšav-

ského kantora Geršona Siroty. Ze strany dramaturgie šlo jednoznaènì o pokus pøimìt

nizozemskou veøejnost, aby se nestavìla laxnì k rostoucí hrozbì antisemitismu, jenž se

stal souèástí tehdejší oficiální nìmecké politiky a státní propagandy.

Co by se asi s Vídní dìlo, kdyby Židé skuteènì jednou vzali volání po vlastním odchodu

vážnì? To satirickým zpùsobem naznaèuje dìj filmu, který je v líèení pøíbìhu až na pár

nepodstatných scénáristických posunù zcela vìrný literární pøedloze, v níž je vše
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domyšleno do nejmenších podrobností. Politicky nepøíliš obratný narcis, populistický

kancléø smyšlené Republiky Utopie podlehne masovým protestùm ulice a protižidov-

ským náladám konzervativních poslancù zaštiťujících se køesťanskou morálkou a tradiè-

ními hodnotami a angažujících se vehementnì pro velkonìmeckou myšlenku šíøenou

ponejvíce po levných výèepech. V dùvìrném rozhovoru s hlavou církve konstatuje, že

situace je neúnosná a je tøeba ji urychlenì øešit tím, že vláda vyslyší hlas lidu, jenž volá

po vypovìzení Židù. Poté, co svùj zámìr naplní, ovšem zaèíná postupnì vycházet

najevo, že ti, kdo propùjèovali hlavnímu mìstu Utopie, v nìmž nelze nepoznat Vídeò 20.

let, nezamìnitelnou kosmopolitní eleganci a udržovali jeho status politického, obchod-

ního a kulturního centra, byli právì Židé, a to nejen ti nejbohatší, ale Židé všech vrstev.

Spoleènì s nimi mìsto ztrácí nejen šarm a pestrost, ale upadá též hospodáøsky a inte-

lektuálnì a dostává se do politické izolace. Zatímco ulicemi vane všudypøítomný duch

malomìstského šosáctví a divadla uvádìjí laciné frašky provinèních moralistù napsané

na tìlo zemitým subretám a venkovským chasníkùm, zatímco výklady módních domù

druhdy propagujících poslední paøížskou módu se plní podvlékaèkami a neforemnými

jupkami z barchetu a lodenu a elegantní kavárny se promìòují v nálevny laciné koøalky

a piva, na kancléøství docházejí èím dál tím horší zprávy. Obchody váznou, inflace

stoupá, mìna se øítí do propasti. Dìj se zahušťuje a vrcholí scénami z blázince, v nìmž

zavilý antisemita a poslanec za velkonìmeckou stranu propadá delirickému bludu, že je

sám sionistou. Aèkoli filmu schází konec (v rekonstruované verzi je pouze naznaèen),

filmová adaptace se, stejnì jako její literární pøedloha, uzavírá happyendem. V tomto

ohledu se bohužel Bettauerova jinak mrazivì pøesná pøedtucha nenaplnila.

Novou hudbu k filmu složil skladatel Petr Wajsar na pøímou objednávku Orchestru

BERG. Toto špièkové tìleso již celou øadu let pøivádí na èeskou hudební scénu inova-

tivní, ale zároveò divácky atraktivní projekty kombinující souèasnou hudbu s tancem,

filmem a divadlem.

Pøipravujeme

Cinegoga 2015: The Poetic Avant-Garde: Between Walt Whitman and Robert
Desnos (12. – 13. 10.)

Cinegoga 2015 pøedstaví sérii pìti krátkometrážních snímkù z dílny amerických židov-

ských 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
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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.

Pozvánka

Gisi

Židovské muzeum v Praze, Velvyslanectví Státu Izrael v Èeské republice a Židovská

obec v Praze uvádìjí u pøíležitosti 70. výroèí osvobození Osvìtimi èeskou premiéru

dokumentárního filmu – pøíbìh Gisi Fleischmannové, výjimeèné ženy, která uvìøila, že

podaøí-li se jí shromáždit dostatek penìz, dokáže zastavit holokaust. V Bratislavì se

postavila do èela skupiny, která usilovala o zastavení transportù do vyhlazovacího

tábora v Osvìtimi. Zùstala by zcela zapomenuta, nebýt desítek dopisù, které rozeslala

do celého svìta ve snaze získat dva miliony dolarù – pøesnì tolik požadovali nacisté jako

výkupné za slib záchrany èásti evropských Židù.

Režie: Nataša Dudinski, Izrael – ÈR – SR – USA, 2014, slovensky, anglicky, èesky,

hebrejsky / èeské, anglické titulky, 62 min

20. 1. v 18:00. Kino Svìtozor, Vodièkova 41, Praha 1

Vstupenky v pokladnách kin Svìtozor, Aero a Bio OKO a na www.kinosvetozor.cz.

Po projekci bude následovat diskuse s režisérkou filmu Natašou Dudinski, a protagonist-

kami, divadelní režisérkou Viktorií Èermákovou a hereèkou Halkou Tøešòákovou.

VEÈER SEFARDSKÉ HUDBY VE ŠPANÌLSKÉ SYNAGOZE

Židovské muzeum v Praze ve spolupráci s Institutem Cervantes v Praze uspoøádalo

8. prosince 2014 veèer sefardské hudby v podání španìlské umìlkynì Mary Arandy

a jejího doprovodu. Písnì sefardských Židù se zaslouženì doèkaly velkého potlesku

publika.
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Gisi Fleischmann

Mara Aranda zpívá písnì sefardských Židù.

Foto Jan Olša

http://www.kinosvetozor.cz


JUDAICA BOHEMIAE 49 (2014), 2

V prosinci 2014 vyšlo nové èíslo vìdeckého èasopisu Judaica Bohemiae 49 (2014), 2.

Svazek zahajuje studie Branislava Šprochy a Pavola Tišliara, jež v porovnání s ostatními

židovskými komunitami na území Èeskoslovenska analyzuje demografickou situaci

židovské populace na Slovensku mezi dvìma svìtovými válkami. Markéta Lhotová

a Vlastimila Hamáèková se v dalším pøíspìvku podrobnì zabývají zpùsobem likvidace

židovských organizací na území zabraného èeského pohranièí bìhem druhé svìtové

války. Ve tøetí z hlavních studií se Miloslav Szabó vìnuje populistickému antisemitismu

a rozebírá napìtí mezi antisemitskou sémantikou a praxí, jež dodnes èásteènì ovlivòuje

historickou reflexi dobových antisemitských a nacionalistických diskurzù. Pøedkládá tak

zajímavý pøíspìvek do diskuze o teorii a metodologii výzkumu moderního

antisemitismu.

V rubrice Zprávy informuje Arno Paøík o dokonèeném projektu revitalizace židovských

památek v Èeské republice a Pavel Kocman s Helmutem Teufelem pøedstavují nejstarší

známé vyobrazení židovského mìsta a synagogy v Mikulovì z r. 1711.

Závìreèná rubrika èasopisu obsahuje recenze na publikaci Rachel L. Greenblatt, “To Tell

Their Children”. Jewish Communal Memory in Early Modern Prague (2014) od Jiøiny

Šedinové a na knihu Alfreda Damma Weitersfeld / Schaffa. Zur Geschichte einer

jüdischen Landgemeinde an der mährischen Grenze in der Neuzeit. Eine Spurensuche

(2012) z pera Pavla Kocmana.

Judaica Bohemiae se specializují na vydávání odborných studií k dìjinám a kultuøe Židù

v èeských zemích, resp. širším støedoevropském prostoru (území nìkdejší habsburské

monarchie). Vycházejí od r. 1965 a jejich vydavatelem je Židovské muzeum v Praze.

Publikaèními jazyky jsou angliètina a nìmèina.

ZAZNAMENÁNO PRO BUDOUCNOST

Rozhovory s èeskými emigranty v NYC

Oddìlení pro dìjiny šoa Židovského muzea v Praze i nadále pokraèuje ve sbìru

vzpomínek pamìtníkù v rámci svého orálnì-historického projektu, který zapoèal již

v roce 1990. V souèasné dobì sbírka èítá kolem 1300 svìdectví, která jsou hojnì

využívána odbornou i širší badatelskou veøejností. V listopadu 2014 byly ve spolupráci

s oddìlením archivu vedeny rozhovory se ètyømi pamìtníky, kteøí od 40. let 20. století

žijí v USA.

Prvním z nich je George Sachs, jenž za války prošel Terezínem. Pøedtím krátce pùsobil

na židovské obci v Praze. George po skonèení války poznal v Praze svoji budoucí ženu

Evu a po nìkolikamìsíèním intermezzu ve Frankfurtu nad Mohanem spoleènì odjeli do

New Yorku. Více než tøi roky strávila rovnìž v Terezínì Helen Satter, jež dnes žije v New

Jersey. Z rozvìtvené rodiny se zachránila pouze ona a sestra. Následnì se jí podaøilo

vycestovat do USA v rámci speciální kvóty pro èeskoslovenské politické uprchlíky.

Marion Feigl i Hanna Slome opustily Èeskoslovensko roku 1939 v transportu dìtí, který

se svými spolupracovníky organizoval Nicholas Winton. Marion se v roce 1945

opìtovnì setkala v New Yorku se svými rodièi, kteøí sem již døíve emigrovali na turis-

tická víza. Hanna, která opustila Anglii na stejné lodi, do USA odcestovala na pozvání

svého strýce.

Hanna Slome se narodila v Moravské Ostravì, George Sachs pochází ze Smíchova,

Marion Feigl vyrostla na Letné a Helen Satter žila s rodièi blízko Václavského námìstí.

Jaká je jejich váleèná zkušenost a jaké byly zaèátky v nové zemi? Jak si zvykali na jiné

prostøedí a jak se s následujícími lety promìòovala jejich identita? To jsou jen nìkteré

z tématických okruhù, ke kterým se vypravìèi vyjadøovali.
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Rádi bychom podìkovali všem pamìtníkùm za poskytnutí životopisných vyprávìní a za

fotografie. Paní Feigl nadto za laskavé darování dokumentù – originálù korespondence

jejího otce Hugo Feigla s malíøem Oskarem Kokoschkou – které podstatným zpùsobem

obohatí v muzeu již deponované archivní fondy.

Setkání s Johnem Gruschkou

V øíjnu loòského roku jsme mìli vzácnou pøíležitost setkat se s panem Johnem

Gruschkou, který pøijel z Austrálie, kde dlouhodobì žije, na krátkou návštìvu Èeské

republiky. John je vnukem Salomona Gruschky, který pùsobil ve Vinohradské synagoze

v Sázavské ulici jako kantor od roku 1895 až do své smrti roku 1922. John pøi svém

pobytu v Praze navštívil rovnìž Gymnázium Sázavská, kam byla z Novomìstské radnice

pøesunuta výstava Stopy židovské pøítomnosti v Praze 2.

John se narodil v roce 1924 v Ústí nad Labem do nìmecky mluvící židovské rodiny.

V roce 1938 se pod tlakem vzrùstajícího henleinovského hnutí rodina pøestìhovala do

Prahy. Johnùv otec mìl silné obavy z nacismu a snažil se hledat možnosti, jak opustit

Èeskoslovensko. O dva roky starší Johnova sestra Ruth byla èlenkou sionistického

hnutí, pomocí kterého se jí podaøilo vycestovat do Palestiny. Pro Johna rodièe našli

možnost pobytu u pøíbuzných v Manchesteru, kam odjel v únoru 1939.
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John Gruschka se synem navštívili

gymnázium v Sázavské, kde si prohlédli

výstavu o židovském osídlení Vinohrad

Hanna Slome s bratrem, 20.

léta 20. století, soukromý

archiv H. Slome

Dopis Oskara Kokoschky adresovaný Hugo Feiglovi, 1955,

archiv ŽMP

Ruth Gruschka, sestra Johna Gruschky



Vzpomínky a svìdectví Johna Grushky se staly souèástí orálnì historické sbírky muzea

a jako ostatní svìdectví budou sloužit badatelùm z øad laické i odborné veøejnosti, pro

publikaèní nebo výstavní úèely èi pro vytváøení vzdìlávacích materiálù. Zaèátkem

prosince jsme pak v Izraeli pøi nahrávání rozhovorù s pamìtníky z bývalého Èeskoslo-

venska získali i svìdectví Johnovy sestry Ruth, která žije v Jeruzalémì.

NOVÉ AKVIZICE

Dar z pozùstalosti George Whytea

V prùbìhu letošního léta se naskytla Židovskému muzeu v Praze mimoøádná pøíležitost

získat do svého fondu knihy, archivní materiály a obraz z pozùstalosti významného

britského autora George Whytea. Ústøedním tématem tohoto daru byla opera

„Golem 13“, kabalistické drama o dvou dìjstvích. První uvedení v poloscénické verzi se

uskuteènilo na prknech Národního divadla v Praze 29. èervna 2009 pøi pøíležitosti

440. výroèí úmrtí rabína Maharala, v rámci Holocaust Era Assets konference – konfe-

rence k osudu majetku obìtí holocaustu.

Na vzniku opery se podílel již zmiòovaný všestranný autor s hudebním vzdìláním

George Whyte, celoživotní bojovník proti rasismu, spolu s pøedním izraelským

hudebním skladatelem a dirigentem Noamem Sheriffem. Rozhodnutí rodiny darovat

èást pozùstalosti právì Židovskému muzeu v Praze naplòuje poselství nejen díla, ale

i úsilí a boj George Whytea. Jeho Golem se tak navrací opìt do Prahy.

Po nìkolikatýdenních jednáních muzeum dar obdrželo a mohlo tak obohatit knihovní,

archivní a sbírkový fond.

Svitek Ester

Dne 13. listopadu 2014 získalo Židovské muzeum v Praze do svých sbírek pøedmìt

z pozùstalosti po paní Magdalenì van Emde Boas, rozené Starkenstein. Zachovalý

svitek Ester v pùvodním pouzdøe darovali muzeu její synové, pøední nizozemský

neurolog a neurofyziolog dr. Walter van Emde Boas a významný informatik prof. Peter

van Emde Boas. Pøedání svitku se zúèastnily i manželky obou vìdcù, paní Ineke van

Emde Boas a paní Ghica van Emde Boas. Svitek Ester pochází pravdìpodobnì ze zápa-

doèeských Pobìžovic (nìm. Ronsberg), kde se narodil dìdeèek dárcù, profesor pražské

nìmecké univerzity MUDr. Emil Starkenstein (18. 12. 1884 – 6. 11. 1942, Mauthausen).

Emil Starkenstein byl znám i v pražských kulturních kruzích, poøádal setkání umìlcù ve

svém salonu a byl rovnìž aktivním èlenem spolku pøedváleèného pražského židovského
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Kresba, na jejímž podkladì vznikl program

k pøedstavení „Golem 13“



muzea. Ještì pøed nìmeckou okupací èeských zemí se mu podaøilo vystìhovat do

Holandska, na podzim 1941 byl však zatèen a následnì uvìznìn. V øíjnu 1942 byl pøes

Malou pevnost Terezín transportován do koncentraèního tábora Mauthausen, kde záhy

poté zemøel. Jeho manželka a dcera pøežily válku v Holandsku, osud syna Waltra je

nejasný. Letos si pøipomínáme 130. výroèí narození této význaèné osobnosti evropské

farmakologie a toxikologie; u této pøíležitosti se rovnìž konalo 14. 11. v Praze vìdecké

kolokvium.

Židovské muzeum v Praze získalo již v roce 2005 jako velkorysý dar paní Magdaleny van

Emde Boas synagogální oponu (inv. è. ŽMP 178.760), kterou její otec zachránil pøed

záborem Sudet z pobìžovické synagogy. Darovaný svitek Ester tak nyní významnì

obohatí jinak pomìrnì málo zdokumentovanou sudetskou oblast a její zaniklé židovské

obce.

TÝDEN KNIHOVEN V ŽMP

V týdnu od 6. do 12. øíjna 2014 probìhl již 18. roèník Týdne knihoven. Celostátní akci

pravidelnì vyhlašuje Svaz knihovníkù a informaèních pracovníkù (SKIP) a letošní roèník

se zamìøil na knihovny èeských muzeí. Hlavním tématem pro muzejní knihovny se stalo

celosvìtovì pøipomínané 100. výroèí vypuknutí První svìtové války. Asociace muzeí

a galerií (AMG) pøipravila kampaò Muzea a 20. století – Muzea a Velká válka aneb 100
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let od vypuknutí 1. svìtové války. Do ní se zapojilo na 60 muzeí a galerií, které pøipravily

na tento týden množství akcí a workshopù na dané téma. Židovské muzeum v Praze se

zapojilo pøednáškou Michala Buška pøednesenou v pražském i brnìnském Oddìlení pro

vzdìlávání a kulturu, v jejímž rámci pøedstavil muzejní knihovnu, její fungování, jakož

i poskytované služby. Za pomoci archivních materiálù zmapoval osudy historického

knižního fondu (pøedváleèné knihovny ŽNO Praha) v letech 1914 – 1918. Nejvìtší

pozornost však pøednáška vìnovala osudu židovských vojákù a èinnosti polních rabínù

pùsobících v rámci armád obou stran konfliktu. Pøedstavena byla významná židovská

periodika, která pøinášela zprávy z front spolu s osudy padlých i vyznamenávaných

židovských vojákù, a nejdùležitìjší modlitební knihy pøipravené pro židovské vojáky.

Velká èást tìchto materiálù je souèástí knižního fondu a jsou dostupné ke studiu

v muzejní knihovnì.

KOLEGOVÉ Z ŽMP NA KONFERENCI V POLINU

Ve dnech 15. – 18. listopadu 2014 se v novì otevøeném varšavském muzeu POLIN

(Museum of the History of Polish Jews) konala výroèní konference Evropské asociace

židovských muzeí, jejímž èlenem je také Židovské muzeum v Praze. Hlavním tématem

letošního setkání byly promìny a zákonitosti vztahù mezi trojdimenzionálními sbírko-

vými pøedmìty a jejich odrazem ve svìte virtuální reality. Nové varšavské muzejní

expozice, v nichž je velká pozornost vìnována právì využití multimediálních, audiovizu-

álních èi aktivizaèních výstavních komponentù, se staly pro setkání konaném pod

názvem Approaches to Authenticity: the Virtual vs. the Material vs. the Recreated,

mimoøádnì pøíhodnou lokací. K nejpodnìtnìjším akcím v rámci setkání patøily diskuze

týkající se okolností vzniku a realizace obsahu nových stálých expozic hostitelského

muzea, pøedevším s kurátorským týmem vedeným Barbarou Kirshenblatt-Gimblett, èi

øada zajímavých workshopù a exkurzí. V rámci prezentací èinnosti èlenských institucí

AEJM pøedstavily Dana a Magda Veselských výsledky pilotního projektu Identifying

Donors of Objects in the Collections of the Jewish Museum in Prague, který v letech

2012–2014 za podpory Rothschild Foundation Europe úspìšnì realizovalo Židovské

muzeum v Praze.
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MAISELOVA SYNAGOGA VE STARONOVÉM KABÁTÌ

Ve vstupní èásti Maiselovy synagogy jsou na stìnì osazeny dvì kamenné pamìtní

desky se vzpomínkou na její stavitele:

„Na vìènou pamìť velkodušného primasa Pražské židovské obce Mordechaie Maisla,

který tento chrám v letech 5350–5353 (1590–1592) vlastním nákladem zbudoval.“

„Pøestavba tohoto chrámu byla obìtavostí jeho èlenuv r. 5653 (1893) zapoèata

a v r. 5666 (1905) dokonèena.“

Pøi vìdomí nesmírného úsilí a odhodlání našich pøedchùdcù vybudovat a udržovat

tento velkolepý dùm modlitby jako náboženské a spoleèenské centrum života obce jsme

vedeni úctou a obdivem k jejich dílu. Realizaèní tým pøistupuje k rekonstrukci této

významné kulturní památky s velkou pokorou a s vytèeným cílem pøedstavit objekt

pokud možno v architektonické podobì po jeho výrazné neogotické pøestavbì z poèátku

minulého století. Na rekonstrukci se podílejí stovky odborníkù z široké škály profesí.

Bìhem realizace budou odpracovány statisíce hodin; úzkou spolupráci všech zúèastnì-

ných vyžadují realizované originální postupy a øešení.

Vnìjší podoba je již nyní dobøe viditelná – po demontáži lešení je pøedstavena víceba-

revná plastická fasáda, která je v kontrastu s pøedchozím celoplošným bílým nátìrem

a ve které vynikají restaurátorsky opravené zdobné architektonické prvky.

V souèasnosti probíhají intenzivní restaurátorské práce z prostorového lešení v interiéru

synagogy. Vnitøní barevná výzdoba bude opìt v kontrastu s pøedchozí bílou výmalbou

a interiér synagogy nám pøiblíží její nìkdejší podobu dle vzorkù z restaurátorských

prùzkumù tak, jak vypadala po rekonstrukci pøed 110 lety.

Synagoga není vlivem historických událostí již dávno využívána jako dùm modlitby, ale

pøizpùsobena k muzejním úèelùm seznamovala každoroènì statisíce návštìvníkù
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z celého svìta s židovskou architekturou, židovskými dìjinami a židovskou umìleckou

tvorbou. K tomu je nyní intenzivnì pøipravována obsahová náplò nové expozice, která

bude umístìna do zrekonstruovaných prostor synagogy ve druhém ètvrtletí letošního

roku.

UZAVØENÍ ÈÁSTI DEPOZITÁØE SBÍRKY VIZUÁLNÍHO UMÌNÍ POKRAÈUJE

Z dùvodu rekonstrukce je od 15. 9. 2014 do odvolání uzavøen depozitáø Sbírky vizuál-

ního umìní. Bìhem této doby není možný pøístup ke sbírkovým pøedmìtùm ze souboru

malby, kresby, grafiky a plastiky pro studijní úèely a nemohou také probíhat zápùjèky

z této èásti sbírkového fondu muzea. K opìtovnému zprovoznìní depozitáøe s nejvìtší

pravdìpodobností dojde koncem bøezna 2015. Omlouváme se za pøípadné komplikace

a dìkujeme za pochopení.

UZAVØENÍ ARCHIVU POKRAÈUJE

Z dùvodu rekonstrukce archivního depozitáøe (budování hasicího zaøízení) je archiv

Židovského muzea v Praze od 1. 10. 2014 do poèátku roku 2015 pro veøejnost uzavøen.

Datum znovuotevøení archivu bude upøesnìno v závislosti na prùbìhu prací. Stavební

zásah si vyžádal úplné vyklizení depozitáøe. Není proto možné vyøizovat ani badatelské

dotazy. Prosíme odbornou veøejnost o pochopení.

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY ŽIDOVSKÉHO MUZEA

Na sklonku minulého roku muzeum spustilo svou novou webovou prezentaci, která

graficky i technicky odpovídá souèasným trendùm a uživatelským nárokùm a reflektuje

korporátní identitu muzea vèetnì nového grafického vizuálu. Vìøíme, že nové uspoøá-

dání struktury sekcí, možnost fulltextového vyhledávání v obsahu, øazení akcí

v kalendáøi dle typu (výstava, koncert, pøednáška) i nový e-shop usnadní a zpøíjemní uži-

vatelùm návštìvu našich stránek. www.jewishmuseum.cz
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VÝZNAMNÉ NÁVŠTÌVY

Øíjen

¬ Dr. Dalit Atrakchi (generální sekretáø Izraelské komise pro UNESCO, Ministerstvo

školství Izraele) a Prof. Michael Turner (University Bezalel,Jeruzalém, zástupce WHC

UNESCO) muzeum navštívili 1. øíjna.

¬ 3. øíjna muzeum navštívil bulharský velvyslanec pan Latchezar Petkov.

¬ Pøední historici z Izraele, USA, Polska, Nìmecka, Maïarska, Litvy a ÈR – úèastníci

mezinárodní konference Czech-Jewish and Polish-Jewish Studies, muzeum navštívili

30. øíjna a prohlédli si i Starý židovský høbitov.

¬ 10. listopadu si muzeum prohlédla manželka velvyslance U.S.A. v ÈR paní Tamar

Newberger.

¬ 1. prosince muzeum navštívila americká taneènice, choreografka a spisovatelka

Judith Brin Ingber. V Oddìlení pro vzdìlávání a kulturu téhož dne mìla pøednášku

Místo pro tanec? Neskuteèný pøíbìh o výuce tance v Terezínì a taneèních pøedstave-

ních bìhem druhé svìtové války.
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