
VÝSTAVY V GALERII ROBERTA GUTTMANNA

Pøíbìh pokraèuje. Pøírùstky ve sbírkách Židovského muzea v Praze 1994–2014
(24. duben – 3. srpen 2014)

Židovské muzeum v Praze pøipravilo u pøíležitosti 20. výroèí své èinnosti jako nestátní

organizace výstavu, která pøedstavuje více než 100 výjimeèných exponátù, jež se staly

souèástí jeho sbírek právì v posledních dvou dekádách. Prostøednictvím vybraných

umìleckých dìl, rukopisù, knih, archiválií, rituálních pøedmìtù i pøedmìtù denní

potøeby expozice seznamuje se základy akvizièní práce muzea a pøibližuje nejen historii

jednotlivých pøedmìtù, ale i pøíbìhy jejich pùvodních majitelù.

Od znovuobnovení samostatné èinnosti v roce 1994, kdy stát vrátil židovským organiza-

cím sbírky jednoho z nejvýznamnìjších židovských muzeí v Evropì, vìnuje Židovské

muzeum v Praze rozvíjení svých fondù mimoøádnou pozornost. Po dlouhých 44 letech,

kdy státní orgány využívaly muzeum jako turistický cíl a spíše než jeho rozvojem se

zabývaly tím, jak jeho sbírky rozprodat do zahranièí, se doplòování zásadních mezer ve

sbírkových souborech stalo hlavním úkolem jeho odborných pracovníkù.

Z nìkolika tisíc nových položek z let 1994–2014 vybrali kurátoøi muzea pøedmìty, které

mají veøejnosti pøedstavit celou škálu sbírkotvorných aktivit ŽMP. V rámci výstavy se tak

èeské i zahranièní veøejnosti mimo jiné poprvé pøedstavuje synagogální opona z Mladé

Vožice z poloviny 19. století, kterou se jako vùbec první pohøešované judaikum èeského

pùvodu podaøilo v bøeznu tohoto roku úspìšnì restituovat ze Spojených státù americ-

kých (informovali jsme ve Zpravodaji 1/2014).
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Expozice výstavy Pøíbìh pokraèuje.

Pøírùstky ve sbírkách Židovského

muzea v Praze 1994–2014



Díky moderní technice si návštìvníci mohou prohlížet i exponáty, které nebylo možno

vzhledem k jejich rozmìrùm nebo technickému stavu vystavit pøímo, nebo nìkteré

z pøedmìtù prozkoumat detailnìji èi si je prolistovat – napøíklad album 33 ruènì malova-

ných pohlednic Eugena von Kahlera z let 1897–1901 èi Pamìtní list z cesty do Lán na

hrob Charlotte Garrigue Masarykové, který vytvoøil Robert Guttmann v roce 1928.

Zvláštní místo pak v audiovizuální èásti zaujal výbìr z unikátního setu kolorovaných dia-

pozitivù z poèátku 20. století, tematicky spojených s územím Palestiny, a nahrávka

skladby Kol Nidrei, op. 47 Maxe Brucha z roku 1881, jak ji zaznamenal hrací pás do kla-

vírního automatu lipské firmy F. L. Hupfeld, AG, z roku 1922.

Autorkami scénáøe a libreta výstavy jsou Dana Veselská a Michaela Sidenberg.

Výstava vznikla za laskavé podpory Hlavního mìsta Prahy a Nadace Židovského muzea

v Praze.

Galerie Roberta Guttmanna, U Staré školy 3, Praha 1,

otevøeno dennì kromì soboty, státních a židovských svátkù 9–18 h

Semináø Akvizièní a de-akvizièní èinnost muzeí a galerií

U pøíležitosti výstavy Pøíbìh pokraèuje. Pøírùstky ve sbírkách Židovského muzea v Praze

1994–2014 uspoøádalo Židovské muzeum v Praze ve spolupráci s Asociací muzeí

a galerií Èeské republiky jednodenní semináø pro pracovníky muzeí a galerií na téma

Akvizièní a de-akvizièní èinnost muzeí a galerií. Semináø se setkal s velkým zájmem

odborné veøejnosti, již tøi týdny po jeho ohlášení byla kapacita auditoria Oddìlení pro

vzdìlávání a kulturu naplnìna. 20. èervna 2014 se tak nad teoretickými i praktickými

otázkami budování muzejních sbírek, výbìru a ohodnocování sbírkových pøedmìtù,

stejnì tak jako aktivní práce s muzejní sbírkou vèetnì jejího tøíbení prostøednictvím

de-akvizièního procesu setkalo 44 muzejníkù z celé republiky. Mezi nejpøínosnìjší patøily

dle hodnocení úèastníkù vystoupení PhDr. Jiøího Žalmana z Ministerstva kultury Èeské

republiky na téma Tvorba sbírky muzejní povahy – muzeologická východiska, opora

v zákonì è. 122/2000 Sb. a PhDr. Jana Doláka Ph.D. z UNESCO Chair for Museology and

World Heritage s názvem Co èeská muzea vlastnì sbírají? Z pracovníkù Židovského

muzea v Praze vystoupily Michaela Sidenberg s pøíspìvkem, který se vìnoval otázkám

významu provenienèního výzkumu pøi získávání nových sbírkových pøedmìtù, a Dana

Veselská, která shrnula výsledky akvizièní a de-akvizièní èinnosti Židovského muzea

v Praze v uplynulém dvacetiletí. Jak vyplynulo z následující diskuze úèastníkù, za velmi
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palèivá jsou aktuálnì považována témata danìní darù do sbírek muzeí a galerií, sbírko-

tvorných koncepcí muzeí a galerií a praktických stránek de-akvizièního procesu. Pøedpo-

kládáme, že do konce roku vyjde sborník pøíspìvkù ze semináøe. Odpoledne na program

semináøe navazovaly komentované prohlídky výstavy Pøíbìh pokraèuje vedené jejími

kurátorkami, Michaelou Sidenberg a Danou Veselskou.

Pøipravujeme:

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

Statisíce lidí, kteøí v dobì první svìtové války uprchli v habsburské monarchii ze svých

domovù, 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, pøedznamenával jejich osud 20. století jako éru uprchlíkù.

Výstava, pøipravená ke stému výroèí „velké války“, pøiblíží v èeských zemích dosud jen

velmi málo známé téma uprchlíkù v dobì první svìtové války. Expozice bude sledovat

zejména osudy židovských uteèencù v Èechách a na Moravì, bude je ale zasazovat do

širšího kontextu uprchlíkù a uprchlické politiky v celé habsburské monarchii.

ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE SOUÈÁSTÍ GOOGLE ART PROJEKTU

Židovské muzeum v Praze spolu s dalšími partnery pøidalo digitalizované sbírky umìní

do Google Art Projektu. Uživatelùm nejen v Èeské republice, ale i po celém svìtì tak

umožní prostøednictvím internetu virtuálnì prozkoumat cenné exponáty ze svých

sbírek. Pomocí tohoto unikátního projektu Google pøispívá k zachování svìtového

dìdictví i pro další generace.

Google Art Projekt (www.googleartproject.com), který je souèástí Kulturního institutu

Google, se po Museu Kampa a Národní Galerii v Praze rozšíøil o sbírky dalších devíti

významných èeských a moravských muzeí, galerií a institucí, mezi které vedle Židov-

ského muzea v Praze patøí Umìleckoprùmyslové museum v Praze, Egon Schiele Art

Centrum, Muzeum Tomáše Garrigua Masaryka, Knihovna Václava Havla, Nadace

Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, Muzeum východních Èech v Hradci Králové,

Moravská galerie v Brnì a Muzeum umìní Olomouc, jež dohromady zpøístupnily témìø

500 umìleckých dìl. Uživatelé si je na stránkách mohou prohlížet v super vysokém
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rozlišení. To umožòuje studovat díla až na úrovni tahu štìtce nebo patiny, které není

možné v takovém detailu pozorovat ani lidským okem.

„Židovské muzeum v Praze spravuje unikátní sbírkový materiál dokumentující dìjiny

a kulturu Židù v èeských zemích. Google Art Projekt nám umožòuje jej pùsobivým zpù-

sobem pøedstavit na výbìru rituálních pøedmìtù pocházejících z èeských a moravských

synagog, umìleckých prací, knih, fotografií a dokumentù. Ukazují náboženský život,

umìleckou reflexi židovských témat, rodinný život, ale také dobu holocaustu. Jejich

zpøístupnìní je souèástí ambiciózního plánu Židovského muzea postupnì publikovat

digitalizované sbírky online. Ty ostatnì zvou také k fyzické návštìvì našeho unikátního

muzea," øíká Michal Frankl, zástupce øeditele Židovského muzea v Praze.

ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE SE PODÍLELO NA REVITALIZACI ŽIDOVSKÝCH PAMÁTEK

Bìhem èervna 2014 byl po ètyøech letech dokonèen nároèný projekt Revitalizace židov-

ských památek v Èeské republice, známý též jako projekt Deset hvìzd, vyhlášený Fede-

rací židovských obcí v Èeské republice v dubnu 2010. Díky finanèním prostøedkùm

z Integrovaného operaèního programu Ministerstva kultury ÈR a ze státního rozpoètu

ÈR bylo možné pøipravit a úspìšnì realizovat dùslednou památkovou obnovu 15 židov-

ských historických objektù v deseti lokalitách a sedmi krajích ÈR. Jedná se o synagogy

a rabínské èi obecní domy v sídlech nìkdejších židovských obcí v Boskovicích, Brandýse

nad Labem, Bøeznici, Jièínì, Krnovì, Mikulovì, Nové Cerekevi, Plzni, Polné a Úštìku.

Výsledkem je síť deseti regionálních center židovské historie a kultury, která pøedstavuje

tato místa jako jedineèné památky židovského kulturního dìdictví v èeských zemích.

Na projektu se nemalou mìrou podílelo také Židovské muzeum v Praze, a to jak odbor-

nou radou a pomocí svých pracovníkù pøi historickém prùzkumu a památkové obnovì
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jednotlivých objektù, tak úèastí øady svých odborných pracovníkù na vypracování

scénáøù nìkterých expozic a vyhledání dokumentaèních a ilustraèních materiálù pro pøi-

pravované historické a judaistické expozice (Alexandr Putík, Arno Paøík, Daniel Polako-

viè, Michal Frankl).

Odbor sbírek se na projektu podílel pøedevším výbìrem a zajištìním obrazového mate-

riálu, který tvoøí doprovod jednotlivých nových stálých expozic. Více než 80 obrázkù

digitalizovaných exponátù, z nichž øada byla novì poøízena právì pro úèely tohoto pro-

jektu, je prezentováno v expozicích v Plzni, Nové Cerekvi, Boskovicích a Jièínì. Repro-

dukèní práva k digitálním záznamùm pøedmìtù, archiválií èi knih, v øádu statisícù korun,

poskytlo Židovské muzeum v Praze v rámci projektu zdarma. Èetnými konzultacemi

a rešeršemi pøispìli také kurátoøi sbírek textilu a kovù, kteøí pøipravovali podklady pro

uvažované zápùjèky sbírkových pøedmìtù (Mikulov, Bøeznice a Boskovice), i když se tyto

nakonec z rùzných dùvodù neuskuteènily. Pro expozici v Mikulovì realizovali pracovníci

restaurátorské dílny papíru, Ondøej Zatloukal a Jan Slivka, pìt faksimilií starých tiskù se

sbírek Židovského muzea v Praze. Knihovna poskytla pro expozici v Úštìku digitální

vyobrazení židovských slabikáøù ze svého fondu.

Jednotlivé obnovené objekty s expozicemi byly ve dnech od 10. do 27. èervna 2014

slavnostnì zpøístupnìny veøejnosti. Jejich návštìvníci tak mají nyní vìtšinou vùbec

poprvé možnost seznámit se s autentickým prostøedím historických židovských obcí,

jejich životem a kulturou. Soubor více než šedesáti dochovaných synagog, rabínských

nebo obecních domù, židovských škol a rituálních lázní spolu s tøemi sty padesáti židov-

skými høbitovy v èeských zemích dnes pøedstavuje jedineèné kulturní dìdictví, které

zøejmì nemá obdoby v celé Evropì.

BYLA ZAHÁJENA REKONSTRUKCE MAISELOVY SYNAGOGY

Ve Zpravodaji 1/2014 jsme vás informovali o blížící se rekonstrukci Maiselovy synagogy.

Po více než dvouleté projektové pøípravì a po dokonèení výbìrových øízení na agrego-

vané èásti díla byla v kvìtnu zahájena dle projektu Ing. Arch. Hynka Fetterleho rekon-

strukce Maiselovy synagogy, jejímž cílem je revitalizace této významné kulturní

památky a vybudování nové expozice Židé v èeských zemích, 10.–18. století.

Pro veøejnost byla synagoga uzavøena již v dubnu. Bìhem následujících týdnù byla

deinstalována stávající expozice a provedena celá øada souvisejících prací. Rekon-

strukce, na které se podílí odborníci z rùzných odvìtví, byla následnì zahájena boura-

cími pracemi novodobých podlah a pøíèek, odstranìním degradovaných omítek
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a opravou støechy nad vstupní èástí. Na jižní fasádì bylo postaveno lešení, z nìhož

budou provedeny opravy omítek, oken, zámeènických a klempíøských prvkù. Uvnitø

synagogy se realizují podlahové kanály pro silnoproudé a slaboproudé rozvody, práce

též probíhají na nových rozvodech zdravotní techniky. Zdi a pilíøe budou sanovány proti

vzlínající vysoké vlhkosti kombinací infuzní clony a metodou elektroosmotického vysou-

šení zdiva. Vyšším dodavatelem kompletizované èásti stavby se stala akciová spoleè-

nost Konsit, která pøedložila nejvýhodnìjší nabídku.

S dokonèením prací a kolaudací stavby se dle harmonogramu výstavby poèítá v dubnu

2015. Následnì bude v synagoze pro veøejnost otevøena nová expozice Židé v èeských

zemích, 10.–18. století.

OZNÁMENÍ O UZAVØENÍ ÈÁSTI DEPOZITÁRNÍCH PROSTOR ŽMP

V souvislosti s uzavøením Maiselovy synagogy Židovské muzeum v Praze od 29. 3. 2014

pøibližnì na 15–18 mìsícù z dùvodu rekonstrukce objektu zcela uzavøelo podstatnou

èást svých depozitárních prostor.

V uvedeném období nebude možné se zde uloženými sbírkovými pøedmìty jakkoliv

manipulovat, tzn. vyjímat a vkládat sbírkové pøedmìty z a do depozitáøe, provádìt digi-

talizaci sbírek, posuzovat stavy sbírkových pøedmìtù, zpøístupòovat sbírkové pøedmìty

ke studiu èi provádìt rešerše nad rámec informací zjistitelných z interní muzejní data-

báze nebo jiných evidenèních a dokumentaèních zdrojù ŽMP, stejnì jako vyhovìt žádos-

tem o výpùjèku.

Uzavøení depozitáøe se týká všech sbírkových pøedmìtù ze sbírky kovù a trojrozmìrných

pøedmìtù (kurátor Mgr. Jaroslav Kuntoš) a èásti sbírkových pøedmìtù ze sbírky textilu,

pøedevším nejstarších textilií a drobného a domácího textilu (kurátorka PhDr. Dana

Veselská, PhD.). Pøedem se omlouváme za pøípadné komplikace a dìkujeme za

pochopení.

HOLD JANU KARSKÉMU VE ŠPANÌLSKÉ SYNAGOZE

24. dubna uplynulo pøesnì 100 let od narození Jana Kozielewského, známého spíše pod

konspiraèním krycím jménem Jan Karski. Tento legendární kurýr polské exilové vlády

v dobì nìmecké okupace byl v roce 1942 opakovanì „propašován” do varšavského

ghetta a koncentraèního tábora Izbica Lubelska, aby následnì pøipravil a osobnì pøedal

spojeneckým vládám první podrobnou zprávu o probíhajícím vyhlazování Židù.
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V pøedveèer výroèí, 23. dubna, byl v Praze zahájen projekt Hold Janu Karskému, jehož

souèástí byla výstava Svìt vìdìl pøipravená Muzeem polských dìjin ve Varšavì a slav-

nostní koncert ve Španìlské synagoze, nad nímž pøevzal záštitu a osobnì ho zahájil

ministr kultury èeské republiky Daniel Herman. Vycházející hvìzdy nezávislé polské

hudební scény – zpìvaèka a multinstrumentalistka Ola Biliñska a trio SzaZaZe – pøedsta-

vily moderní aranžmá tradièních skladeb. Koncert ve spolupráci s Židovským muzeem

v Praze pøipravil Polský institut.

Pøipravujeme:

CINEGOGA 2014 – Mìsto bez Židù: Hugo Bettauer a Republika Utopie

Snímek Mìsto bez Židù natoèil v roce 1924 rakouský filmový režisér, producent, herec

a scénárista Hans Karl Breslauer na základì stejnojmenného bestselleru rakouského spi-

sovatele, žurnalisty a dobrodruha Maximiliana Hugo Bettauera.

Film se nedochoval celý, a tak je jeho konec pouze naznaèen, a to na základì dobových

propagaèních materiálù. Ke snímku se nezachoval ani pùvodní hudební doprovod. Pro

premiéru ve Španìlské synagoze proto skladatel Petr Wajsar vytvoøí novou originální

partituru, kterou pod vedením dirigenta Petera Vrábela nastuduje Orchestr BERG

s autorskou skupinou HI-FI.

Španìlská synagoga, Vìzeòská 1, Praha 1, 13. a 14. øíjna 2014

VYŠLO NOVÉ ÈÍSLO ÈASOPISU JUDAICA BOHEMIAE

Koncem èervna 2014 vyšlo nové èíslo vìdeckého èasopisu Judaica Bohemiae 49 (2014), 1.

Svazek zahajuje studie Williama C. McDonalda analyzující protižidovské polemické

básnì Michela Beheima (zemø. 1474), jež významnì pøispívá k poznání støedovìkého

protižidovského myšlení. Joseph M. Davis se v dalším pøíspìvku zabývá koncepty

rodiny a pøátelství na základì známého souboru jidiš dopisù pražských Židù z r. 1619.

Tøetí z hlavních studií z pera Jana Machaly ilustruje na pøíkladu synagog ze støední

Moravy (Holešov, Kromìøíž) pohnuté osudy židovských památek za druhé svìtové

války.

V rubrice Zprávy informují Pavel Kocman, Petr Kubín a František Trampota o nových

archeologických výzkumech a nálezech týkajících se mikulovských Židù, Jana Šplícha-

lová pøedstavuje úspìšnou výstavu Židovského muzea v Praze Pravda a lež. Filmování

v ghettu Terezín 1942–1945 a P. Kocman workshop Jews in the Medieval Town. Urban

Space in the Middle Ages – a Place of Coexistence and Conflicts, jenž v listopadu 2013

probìhl v Praze.
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Závìreèná rubrika èasopisu obsahuje recenze na publikaci Martiny Niedhammer, Nur

eine “Geld-Emancipation?” Loyalitäten und Lebenswelten des Prager jüdischen Groß-

bürgertums 1800–1867 (2013) od Ivety Cermanové a na knihu Jany Vobecké, Demog-

raphic Avant-Garde. Jews in Bohemia between the Enlightenment and the Shoah (2013)

z pera Radka Lipovskeho.

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.

REJSTØÍK K MATRIKÁM ŽIDOVSKÉ NÁBOŽENSKÉ OBCE V MIKULOVÌ ON-LINE

Židovské muzeum v Praze, oddìlení archivu, zpøístupnilo na muzejních webových strán-

kách další z archivních pramenù, který se èasto ocitá v hledáèku badatelského zájmu.

Jedná se o rejstøík k matrikám narozených, oddaných a zemøelých židovské náboženské

obce v Mikulovì. Rejstøík k matrikám, vytvoøený v roce 1913 dr. Moritzem Lewinem,

obsahuje seznam narozených, oddaných a zemøelých z let 1767 až 1912, vèetnì poz-

dìjších pøípisù z let 1913 až 1916. Svým obsahem rejstøík k matrikám èásteènì nahra-

zuje nedochované starší mikulovské matrièní knihy z druhé pol. 18. a první pol. 19.

století a pøedstavuje tak unikátní genealogický pramen k dìjinám židovského obyvatel-

stva v Mikulovì.

Rejstøík k matrikám je pøístupný na webových stránkách, v rámci katalogu sbírek ŽMP

on-line na adrese http://collections.jewishmuseum.cz/index.php/search/index?search=mikulov

SETKÁNÍ MEZINÁRODNÍ RADY ŽIDOVSKÝCH ŽEN V PRAZE

Ve dnech 4. – 7. kvìtna 2014 se v pražském hotelu InterContinental setkalo 150 židov-

ských žen z 28 zemí svìta. Konalo se zde již 22. setkání Mezinárodní rady židovských žen

ICJW, které se každé ètyøi roky uskuteèní v jiné svìtové metropoli.

Pro úèastnice byl zajištìn pestrý program s diskusemi, prezentacemi, promítáními, ex-

kurzemi a hudebními vystoupeními. Úèastnice se vìnovaly tématùm jako rodová

rovnost, obchod s lidmi, postavení žen v souèasné spoleènosti a podobnì. Souèástí

setkání bylo pøedání funkce dosavadní prezidentky ICJW Sharon Gustafson z USA novì

nastupující prezidentce Robyn Lenn z Austrálie.

Letošní setkání organizovala Spoleènost židovských žen ÈR – CCJW. Mimoøádnì úspìš-

nou akci podpoøilo také Židovské muzeum v Praze, které zajistilo úèastnicím návštìvu

svých expozic a umožnilo vystoupení dìtského divadla Feigele ve Španìlské synagoze.

PRAŽSKÁ MUZEJNÍ NOC 2014

Židovské muzeum v Praze se opìt pøipojilo k institucím, které v rámci již 11. roèníku

zpøístupnily své expozice v rámci Pražské muzejní noci. V sobotu 14. èervna tak od 22.30

do 1.00 hodin do expozic v Klausové a Španìlské synagoze zavítalo témìø 2.700 náv-

štìvníkù. Vedle komentovaných prohlídek a programu pro dìti bylo Židovské muzeum

v Praze vybráno pro komentované prohlídky pro neslyšící, které se setkaly s mimoøád-

ným ohlasem.
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Bìhem Pražské muzejní noci zavítalo do

expozic muzea témìø 2.700 návštìvníkù



PØEPSALI SE – A TAK JSEM TADY: PØÍBÌH DAGMAR LIEBLOVÉ

19. kvìtna oslavila 85. narozeniny pøekladatelka a dlouholetá pøedsedkynì Terezínské

iniciativy PhDr. Dagmar Lieblová. K jejímu životnímu jubileu uspoøádalo Oddìlení pro

vzdìlávání a kulturu ve støedu 21. kvìtna v rámci svých veèerních programù prezentaci

nedávno vydané knihy Pøepsali se – a tak jsem tady: pøíbìh Dagmar Lieblové. Za úèasti

paní Lieblové a Marka Lauermana, který spoleènì s protagonistkou pøíbìhu její vzpo-

mínky zpracoval do knižní podoby, mìli návštìvníci možnost prožít mimoøádný veèer

plný poutavého bilancování nad pøedváleèným, váleèným i pováleèným životem

autorky. Dìkujeme a za Židovské muzeum v Praze pøejeme mnoho zdraví a tvùrèích sil

i do dalších let.

VÝZNAMNÉ NÁVŠTÌVY

èerven

¬ americká historièka Deborah Ester Lipstadt
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Deborah Ester Lipstadt pøi návštìvì Starého

židovského høbitova
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