
VÝSTAVY V GALERII ROBERTA GUTTMANNA

Pravda a lež. Filmování v ghettu Terezín 1942–1945

Od 29. srpna 2013 patøí galerijní prostory výstavì „Pravda a lež. Filmování v ghettu

Terezín 1942–1945“, kterou ŽMP pøipravilo ve spolupráci s Národním filmovým

archivem.

Expozice na základì nejnovìjších poznatkù pøibližuje historii vzniku propagandistických

filmù vìnovaných ghettu Terezín. Vùbec poprvé veøejnosti pøedstavuje montáž z filmo-

vých výstøižkù z roku 1942, které vìzni ukryli v ghettu a které se podaøilo v Národním

filmovém archivu identifikovat v roce 2004, i dosud nepublikované fotografie, jež byly

tajnì poøízeny bìhem filmování v letech 1944–1945. Návštìvníci mohou dále zhlédnout

zábìry z dokumentace prùbìhu natáèení v roce 1942, jakož i oba dochované fragmenty

druhého terezínského filmu.

Výstavu, jejímiž kurátorkami jsou Eva Strusková za NFA a Jana Šplíchalová za ŽMP,

do konce roku 2013 zhlédlo témìø 9 000 návštìvníkù. Právì s ohledem na velký zájem

veøejnosti jsme se rozhodli výstavu prodloužit až do 30. bøezna 2014.
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Souèasnì s expozicí vyšlo stejnojmenné DVD v èeštinì, angliètinì a nìmèinì, které

vedle odborných komentáøù obsahuje vybrané filmové zábìry, edici nejdùležitìjších

dokumentù a obrazových materiálù a kalendárium, jež mj. zachycuje i osudy filmù

a jejich fragmentù po roce 1945.

Projekt vznikl za laskavé podpory nadace Dutch Jewish Humanitarian Fund, Hlavního

mìsta Prahy, Èesko-nìmeckého fondu budoucnosti, Nadaèního fondu obìtem holo-

caustu a Nadace Židovského muzea v Praze.

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

otevøeno dennì kromì soboty, státních a židovských svátkù 9–16.30 h

Pøipravujeme

Akvizice 1994–2014. Pøírùstky do sbírek ŽMP od znovuobnovení samostatné
èinnosti do souèasnosti ( 23. duben – 3. srpen 2014)

U pøíležitosti 20. výroèí obnovené samostatné èinnosti Židovské muzeum v Praze pøipra-

vuje prùøezovou výstavu, jíž chce široké veøejnosti pøiblížit základní aspekty své akvi-

zièní a deakvizièní èinnosti a zároveò pøispìt k oživení vnitrooborové diskuse nejen

o této problematice, ale také o otázkách, jimiž se v této souvislosti intenzivnì zabývá –

napøíklad provenienèním výzkumem.

Uprchlíci ( 27. srpen 2014 – leden 2015)

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.

PROSBA O POMOC PØI IDENTIFIKACI OSOB

Obracíme se na návštìvníky s prosbou o pomoc pøi identifikaci osob, které jsou

zachyceny na materiálech prezentovaných na výstavì „Pravda a lež. Filmování

v ghettu Terezín 1942–1945“.

Pokud se domníváte, že jste na fotografiích èi filmových zábìrech poznali sami

sebe nebo nìkoho ze svých blízkých, pøátel èi známých, nebo že ke komukoli

mùžete poskytnout bližší informace, kontaktujte nás prosím elektronicky na

terezinfilm@jewishmuseum.cz nebo na adrese: Židovské muzeum v Praze,

U Staré školy 1, 110 00 Praha 1. Pøedem dìkujeme.

NOVINKY Z ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ A KULTURU (OVK)

Ve 4. ètvrtletí roku 2013 probìhla v Oddìlení pro vzdìlávání a kulturu Židovského

muzea v Praze a Brnì (OVK ŽMP) øada zajímavých akcí. V pražské poboèce v prosinci

skonèil úspìšný cyklus Judaismus a moderní spoleènost. Bìhem jeho posledních tøí

pøednášek spolu a poté i s návštìvníky diskutovali rabín David Peter, politolog Marek

Èejka a moderátor Petr Mandl (pøednáška „Judaismus a Stát Izrael“), odbornice na

židovské vzdìlávání Gafna Váòová, specialista na nová média Miloš Èermák a mode-

rátor Pavel Kuèa (pøednáška „Judaismus a nová média“) a rabín Karol Efraim Sidon,

hebraista Jan Zouplna a moderátor Pavel Hošek (pøednáška „Judaismus a sekularita“).

Dne 17. øíjna probìhla rovnìž v Praze vernisáž výstavy Tady se to nemùže stát. Výbìr

z nejzajímavìjších prací XV. roèníku výtvarné soutìže Památníku Terezín za rok 2011

pøitom doplnila projekce studentského krátkometrážního filmu Emira Kusturicy

„Guernica“ z roku 1977. Dne 12. prosince pak byla zahájena výstava Znièené židovské
památky severních Èech, zachycující likvidaci židovských památek v severoèeském

regionu na základì dosud nezveøejnìných fotografií a archiválií.
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V sobotu 19. øíjna 2013 se brnìnská poboèka OVK zapojila ve spolupráci se Židovskou

obcí Brno do projektu Muzea romské kultury s názvem Mikromìsto. Jeho cílem bylo

zpøístupnit široké brnìnské veøejnosti místa spojená s historií mìstské èásti Cejl, která

byla na poèátku 20. století známá svým mnohonárodnostním charakterem. Návštìvníci

si v jeho rámci mohli kromì dalších objektù v blízkém okolí prohlédnout také brnìnskou

synagogu Agudas Achim a vyslechnout si zde úryvky z knihy Arnošta Goldflama „Tata

a jeho syn“ v podání Jiøího Hausera, herce pùsobícího v brnìnském divadle Husa na

provázku.

O deset dní pozdìji se ve stejné synagoze uskuteènila poslední komentovaná prohlídka

pøed plánovanou rekonstrukcí památky v letech 2014-15. Prohlídku, kterou vedla lek-

torka Kristýna Kubínová, doplnila pøednáška „Synagoga v životì Židù“, pojednávající

o historii vzniku synagog a jejich roli v minulosti i souèasnosti židovských komunit.

Dne 10. prosince navštívil brnìnskou poboèku OVK ŽMP øeditel divadla Ungelt Milan

Hein. V pøíjemné besedì, kterou vedla paní Erika Bezdíèková, vzpomínal na své dìtství

a na poèátky vzniku svého divadla. S úèastníky setkání pak pohovoøil o souèasném

i budoucím repertoáru Ungeltu a hercích, s nimiž divadlo spolupracuje.
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OSVÌTIMSKÁ KNIHOVNICE

Židovské muzeum v Praze, Institut Cervantes a nakladatelství Akropolis pøedstavily

7. øíjna knihu španìlského spisovatele Antonia G. Iturbeho Osvìtimská knihovnice,

která probìhla za úèasti autora a paní Dity Polachové-Krausové, jejímiž životními osudy

byla kniha inspirována.

Když 8. záøí 1943 dorazily do koncentraèního a vyhlazovacího tábora

Auschwitz-Birkenau dva transporty vìzòù z Terezína, stalo se nìco neobvyklého —

neprobìhla selekce a nedošlo ani k rozdìlení rodin do rùzných sekcí tábora. Prostøed-

nictvím literárního pøíbìhu inspirovaného vzpomínkami dnes ètyøiaosmdesátileté

Dity Polachové-Krausové se úèastníci prezentace mohli vrátit k historii tzv. terezínského

rodinného tábora a pøedevším k osudùm obyvatel dìtského bloku 31 pod vedením

Fredyho Hirsche.

Román pøedstavil pøekladatel Štìpán Zajac a nakladatel Filip Tomáš, úryvky z knihy

pøeèetla hereèka Zdena Hadrbolcová. V prùbìhu veèera byly rovnìž prezentovány

dìtské kresby, které Dita Polachová-Krausová vytvoøila v ghettu Terezín.

CINEGOGA 2013: SILNÝ ÈLOVÌK

Letošní premiéra hudebnì-filmového cyklu CINEGOGA pøedstavila jedno z nejlepších

dìl sklonku éry nìmého filmu – temnì ladìný snímek „Silný èlovìk“ z roku 1929.

Projekci 15. øíjna 2013 ve Španìlské synagoze naživo doprovodila známá polská

nu-jazzová formace Pink Freud, která svou hudbu k filmu pøedstavila v roce 2011

v The Barbican v Londýnì.

CINEGOGA, to je cyklus, spojující nìmý film, živou hudbu a jedineèný architektonický

prostor Španìlské synagogy. V rámci již pátého roèníku Židovské muzeum v Praze, ten-

tokrát ve spolupráci s Polským institutem v Praze, uvedlo pøíbìh s detektivní zápletkou,

natoèený na motivy stejnojmenného románu vùdèí osobnosti polské moderny Stanis-

³awa Przybyszewského. Pøestože jeho filmová verze vznikla na konci dvacátých let, svou

sugestivitou možná pøedèí produkci slavných films noirs let ètyøicátých.
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Hlavní hrdina, novináø bez talentu Henryk Bielecki, prahne po hvìzdném literárním

a hmotném úspìchu. Po slávì a penìzích touží tak silnì, že se nezastaví ani pøed spá-

cháním zloèinu. Postupnì morfinem zabíjí svého pøítele, nadaného spisovatele Jerzyho

Górského. Také mu namluví, že jeho nový rukopis je jen prùmìrný. Górski, zmítaný

pochybnostmi o kvalitì svého díla, Bieleckému uvìøí a propadne sebeznièující narko-

tické závislosti. Bielecki se poté rukopisu zmocní a vydá jej pod svým jménem. To mu

sice pøinese vytoužené uznání i bohatství, hra osudu a narùstající vnitøní neklid však

vyústí v tragické rozuzlení.

Snímek „Silný èlovìk“ natoèil jeden z prùkopníkù polské meziváleèné kinematografie

Henryk Szaro (1900-1942). Jedná se o jeho v poøadí sedmý a zároveò poslední film,

který byl do kin uveden pouze jako nìmý. Szaro, vlastním jménem Henoch Szapiro, stu-

doval v Petrohradì a Moskvì a od 1924 pùsobil v rodné Varšavì nejprve jako divadelní

a pozdìji jako filmový režisér. Jeho kariéru pøedèasnì ukonèila druhá svìtová válka.

Jako Žid byl s celou rodinou internován ve varšavském ghettu, kde byl pøi jedné

z noèních razií zastøelen.

Film, který díky inovativní práci s kamerou a také díky obsazení tehdy známého herce

Grigorije Chmary do titulní role zaznamenal velký úspìch doma i v zahranièí, byl dlouhá

léta považován za ztracený. V roce 1997 se jej však podaøilo objevit v Královském filmo-

vém archivu v Bruselu, a snímek tak patøí k jednìm z mála dochovaných polských

nìmých filmù vùbec.

Hudební doprovod veèera zajistila polská skupina Pink Freud. Formace vedená basistou

a elektronickým hudebníkem Wojtkem Mazolewským byla založena v roce 1998

v polském Gdaòsku. V její tvorbì se mísí jazz, elektronika, rock, folk a taneèní hudba.

Už na svém prvním albu „Zawijasy“ z roku 2000 skupina vìdomì pøekroèila ustálené

konvence a pøedstavila zcela nový styl – yass, v polském prostøedí definovaný jako

konglomerát rùzných hudebních žánrù.

Doménou kvarteta ve složení Mazolewski, Tomasz Duda (saxofon), Adam Milwiw Baron

(trubka, elektronika) a Rafal Klimczuk (bicí) jsou zejména živé koncerty, které umožòují

vyniknout jejich smyslu pro improvizaci, experiment a hudební virtuozitu, spojeným

s pro nì charakteristickou lehkostí a humorem. Zvláštní místo v aktivitách Pink Freud

zaujímá také hudba k nìmým filmùm. Jejich neúspìšnìjším projektem v této oblasti je

právì Silný èlovìk, který ve svìtové premiéøe pøedstavili v londýnském The Barbican

v roce 2011.

Cyklus CINEGOGA dramaturgicky pøipravuje kurátorka umìleckých sbírek ŽMP

Michaela Sidenberg.
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Projekt vznikl za laskavé podpory Hlavního mìsta Prahy a Nadace Židovského muzea

v Praze.

Mediálními partnery akce byly Rádio Classic FM, Expresradio a èasopis Cinepur.

Pøipravujeme:

13 a 14. 10. 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.

CHANUKOVÝ SVÍCEN ZE SBÍREK ŽIDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE
OPÌT OZÁØIL BÍLÝ DÙM

Dne 2. prosince pøevzal zástupce velvyslance Spojených státù amerických Steven

Kashkett v sídle Židovského muzea v Praze vzácný chanukový svícen. Tento jedineèný

pøedmìt ozdobil bìhem letošních oslav Chanuky – židovského Svátku svìtel – reprezen-

taèní prostory Bílého domu, sídla 44. prezidenta Spojených státù amerických Baracka

Obamy. O posledním, osmém dnu svátku, který letos pøipadl na ètvrtek 5. prosince,

na nìm byla bìhem slavnostního ceremoniálu poøádaného prezidentským párem

zapálena v pøítomnosti mnoha hostù všechna jeho svìtla.

Židovské muzeum v Praze pro tuto výjimeènou pøíležitost vybralo svícen z moravského

Hrušova, jehož pøíbìh stejnì jako osudy jeho dárcù pøipomínají pohnutou historii židov-

ské komunity v Èechách a na Moravì v první polovinì 20. století. Svìtla zažehnutá na

svícnu po více než sedmdesáti letech tak více než symbolicky vyjádøila víru ve vítìzství

dobra nad zlem, svobody nad útlakem a poznání nad nevìdomostí.

Zápùjèka se uskuteènila z iniciativy velvyslance Spojených státù amerických

J. E. Normana Eisena. V roce 2009 do zámoøí na prosbu první dámy Spojených státù

Michelle Obamové, vyslovenou bìhem její návštìvy muzea, putoval chanukový svícen

z moravského Prostìjova.
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NAŠI NEBO CIZÍ? ŽIDÉ V ÈESKÉM 20. STOLETÍ

Projekt „Naši nebo cizí? Židé v èeském 20. století“, který ŽMP uskuteèòuje ve spolupráci

s Institutem Terezínské iniciativy, završila závìreèná konference „Naši nebo cizí?
“Menšiny” a “vìtšiny” ve vzdìlávání o èeském 20. století“.

Setkání se ve spolupráci s Akademií vìd ÈR konalo 6. – 7. prosince 2013 v Praze. Jeho

cílem nebylo pouze pøedstavení výsledkù projektu, ale pøedevším otevøená diskuse

mezi pedagogy, historiky a zástupci vzdìlávacích èi kulturnì-historických organizací

o tom, jak integrovat „menšiny“ do výkladu èeských moderních dìjin. Po úvodním

slovu, které zajistil koordinátor projektu Michal Frankl ze ŽMP, svou èinnost pøedstavily

organizace, které se zabývají vzdìláváním o menšinách - Antikomplex, Muzeum romské

kultury v Brnì, Collegium Bohemicum, Multikulturní centrum a Centropa. Po prezenta-

cích následovaly panely vìnované roli orální historie a srovnání odborných perspektiv

historikù i pedagogù. Uèitelé základních a støedních škol si poté mohli vyzkoušet nové

uèební metody, vyvinuté v rámci projektu, diskutovat o použití orální historie ve vzdìlá-

vání, stejnì jako o souvislostech mezi antisemitskými a protiromskými („anticikán-

skými“) diskursy.

Projekt „Naši nebo cizí? Židé v èeském 20. století“ je spolufinancován Evropským

sociálním fondem a státním rozpoètem ÈR v rámci Operaèního programu Vzdìlávání

pro konkurenceschopnost.

PODPORA ŽMP Z EVROPSKÝCH FONDÙ

Do závìreèné fáze pokroèil také projekt „Zvýšení konkurenceschopnosti projek-
tové skupiny pracovníkù odboru sbírek Židovského muzea v Praze náležejí-
cích do skupin zamìstnancù ohrožených na trhu práce realizací vzdìlávacího
programu“ (o projektu jsme informovali ve Zpravodaji 1/2012 a 1/2013), který získal

významnou finanèní podporu z Evropského sociálního fondu prostøednictvím Operaè-

ního programu Praha Adaptabilita, podpoøeného rovnìž Magistrátem hl. mìsta Prahy.

Kromì stáží na odborných pracovištích v Nìmecku a Izraeli se ve druhé polovinì roku

2013 uskuteènily pøedevším speciální tøíúrovòové kurzy v ovládání programu Adobe

Photoshop a kurz úpravy a správy webových stránek. Pozornost byla také vìnována

prohlubování jazykových a administrativních znalostí. V rámci projektu již byly schvá-

leny tøi monitorovací zprávy, úspìšnì probìhla i kontrola administrativy a úèetnictví,

kterou v listopadu 2013 provedli pracovníci Magistrátu hl. mìsta Prahy.
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JUDAICA BOHEMIAE 48 (2013, 2)

Koncem prosince 2013 vyšlo nové èíslo vìdeckého èasopisu Judaica Bohemiae.

Svazek zahajuje objevná studie Daniela Baránka, jež na základì mnoha dosud nezná-

mých pramenù pøedevším z Rakouského státního archivu podrobnì osvìtluje vznik

„emancipaèních“ židovských náboženských obcí a organizaèní uspoøádání židovských

záležitostí na Moravì a ve Slezsku ve 2. polovinì 19. století. Následující text Magdaleny

Sedlické shrnuje projevy antisemitismu v èeskoslovenské zahranièní armádì ve Velké Bri-

tánii za 2. svìtové války. Tøetí z hlavních studií z pera Jana Kotùlka a Rolfa T. Nossuma

ilustruje na pøíkladu židovského matematika z Èech Waltera Fröhlicha osudy židovských

vìdcù z Èeskoslovenska, èelících hrozbì nacismu. Na základì rozsáhlého archivního

materiálu z Velké Británie, Èeské republiky a USA detailnì rekonstruuje Fröhlichovy

neúspìšné snahy o emigraci a nalezení pracovního uplatnìní ve Velké Británii nebo

USA.

Èasopis, který se specializuje na vydávání odborných studií k dìjinám a kultuøe Židù

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

monarchie), vydává ŽMP již od roku 1965.

ŽIDÉ V ÈECHÁCH 4

V samém závìru roku vyšel pod názvem „Židé v Èechách 4“ sborník pøíspìvkù

ze 4. roèníku semináøe k dìjinám Židù v Èechách, který v øíjnu 2012 uspoøádalo ŽMP

ve spolupráci se Státním okresním archivem Trutnov a Muzeem Podkrkonoší v Trut-

novì. Stejnì jako pøedchozí semináøe – konané v roce 2006 v Liberci, 2008 v Nýrsku

a 2010 v Tachovì – se i ten trutnovský zamìøil pøedevším na novodobou problematiku

s dùrazem na dìjiny Židù v pohranièí.

Jednotlivé pøíspìvky archiváøù a pracovníkù regionálních muzeí jsou vìnovány nìkolika

tematickým okruhùm. Již tradiènì je v nich tak pozornost vìnována podílu Židù na

rozvoji prùmyslového podnikání, dìjinám jednotlivých židovských obcí èi židovského

osídlení v urèitém regionu, sledovaná témata jsou však obohacena i o demografický

pohled. Specifickou problematiku pøedstavují studie vìnované výzkumu židovských

peèetí a prezentaci výsledkù dokumentace nemovitých památek. Osud Židù ve

20. století pak dokreslují portréty nìkolika osobností.

REVITALIZACE STARÉHO ŽIDOVSKÉHO HØBITOVA

V minulém Zpravodaji jsme Vás informovali o probíhající úpravì nevyhovujících provi-

zorních cestièek Starého židovského høbitova, jenž je zaøazen mezi národní kulturní

památky s nejvyšším stupnìm památkové ochrany. Úprava cestièek byla dokonèena

12. listopadu, a již o den pozdìji tak mohla být obnovená trasa zpøístupnìna

návštìvníkùm.

Na stejné období muzeum pøipravilo obnovu povrchu urèitých úsekù ohradních a opìr-

ných høbitovních zdí s cílem odstranit z jejich povrchu graffiti, provést sanaci statických

trhlin a aplikovat vhodný antigraffitový nátìr. Vzhledem k nutnosti navrhnout dosta-

teènì šetrný technologický postup úprav byla celá akce pøipravována více než rok.

8



Na pøípravì projektu, jehož autorem je ing. Arch. Libor Kováø, i jeho následné realizaci

se odbornì podílela Mgr. Karin Kahancová z ústøedního pracovištì Národního památko-

vého ústavu, svými konzultacemi pøispìl také Odbor památkové péèe magistrátu hlav-

ního mìsta Prahy. Vlastní realizaci následnì provedla firma ENERFINA, s. r. o., která

v pøíslušném výbìrovém øízení pøedložila nejvýhodnìjší nabídku. Realizace probíhala

v období od záøí do poloviny prosince tohoto roku.

AKVIZICE V ROCE 2013

Také pøírùstky za uplynulý rok významnì obohatily sbírkový fond ŽMP. Mimo nákupy

od soukromých osob patøí k nejcennìjším akvizicím záøijové úspìšné vydražení alba

33 ruènì malovaných pohlednic. Pohlednice jejich autor, malíø Eugen von Kahler

(1882–1944), adresoval své matce Ottilii von Kahler, roz. Bondy – nìkteré na pražskou

adresu, jiné na rodinné sídlo ve Svinaøích nedaleko Prahy. Nìkolik pohlednic je opat-

øeno poštovními razítky (z Bad Ischlu, Eichwaldu nebo Prahy), øada obsahuje rukopisný

text s podpisem autora. Sestavení pohlednic do formy alba je zøejmì dílem samotné

Ottilie von Kahler, která dle svìdectví rodinných pøíslušníkù po synovì smrti vytvoøila

v podkrovních prostorách svinaøského zámeèku jakousi pamìtní síò èi kabinet, kde

uchovávala znaènou èást jeho umìlecké pozùstalosti.

K pozoruhodným darùm do sbírek muzea za rok 2013 patøí také prsten z konce

19. století z rùžového zlata, ozdobený drobnou zlatou šesticípou hvìzdou se støedovou

perlou. Tento pøedmìt je cenný pøedevším proto, že šperkù ze staršího období s židov-

ským motivem se vyskytuje jen velmi málo – vìtšina z nich byla za druhé svìtové války

znièena nebo zmìnila majitele. Zajímavý pøírùstek pøedstavuje také soubor 183 ruènì

kolorovaných sklenìných diapozitivù topografik a etnografik (pøevážnì z Blízkého

východu a Itálie), dar z pozùstalosti po PhDr. Felixi Zemanovi, který soubor používal

bìhem výuky zemìpisu.

ŽMP se podaøilo rovnìž úspìšnì obohatit své sbírky ze zahranièních zdrojù. V pøípadì

akvizice ze státu Colorado, USA, se jednalo o soubor pøedmìtù z rodinného majetku

pùvodnì pražských rodin Frankl, Utitz a Bauer, ve druhém pøípadì (stát Massachusetts)

jsou donátory umìleckých dìl a knih dìdicové po Mary Baker-Salusové, vdovy po Wol-

fgangu (Václavu) Salusovi (1909-1953). Bližší informace o tìchto souborech pøineseme

v následujícím èísle Zpravodaje.
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SEMINÁØ K MODERNÍM ŽIDOVSKÝM DÌJINÁM

Židovské muzeum v Praze pøipravilo ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dìjiny

Akademie vìd ÈR odborný semináø, jehož cílem je vytvoøit platformu pro akademickou

diskusi nad nejnovìjšími výzkumnými projekty k dìjinám Židù v uplynulých tøech

stoletích.

I pøes dùraz na historickou perspektivu tento kurs usiluje o multidisciplinární pøístup

a snaží se na vybraná témata pohlížet i z pohledu sociologie, politologie, dìjin nábožen-

ství èi dìjin umìní. Vedle dìjin støední Evropy pak bude v jeho rámci pozornost vìno-

vána rovnìž dìjinám židovského obyvatelstva i na dalších teritoriích.

V rámci prvního semináøe, který se konal 6. listopadu, pøedstavil Michal Frankl

výzkumný projekt o èeském a slovenském antisemitismu kolem roku 1918, na nìmž

pracuje spolu s Miloslavem Szabó a který podpoøila Grantová agentura ÈR. Dne 4. pro-

since pak úèastníci mìli možnost diskutovat o výzkumném zámìru historièky Ines

Koeltzsch z Masarykova ústavu AV ÈR, která se zabývá Židy na venkovì a jejich migrací

do mìst ve støedoevropském kontextu.

Pøipravujeme:

5. února 2014
Židovská komunita v pováleèném Øecku: mezi asimilací a exkluzí
(Kateøina Králová, Fakulta sociálních vìd UK)

5. bøezna 2014
Transfer of Good – Transfer of Culture: The Tobacco Monopoly and the Rise
of Modern Jewish Intellectuals in the Habsburg Monarchy
(Louise Hecht, Univerzita Palackého v Olomouci)

2. dubna 2014
„Zigeuner“, Juden und andere „Fremde“. Zur Kriminalisierung von Minderhe-
iten im langen 19. Jahrhundert (Volker Zimmermann, Collegium Carolinum,

Mnichov)

14. kvìtna 2014
History of Hasidism: New Trends (Marcin Wodziñski, Uniwersytet Wroc³awski,

Polsko)

4. èervna 2014
Post-Normal: Jewish-State Relations during the Last Decade of
Czechoslovak-Communist Rule (Jacob Labendz, Washington University, St. Louis,

USA)

Semináø, který se vždy skládá z úvodní pøednášky a následné diskuse, se koná v prosto-

rách Oddìlení pro vzdìlávání a kulturu ŽMP (Maiselova 15, Praha 1) od 18 h.
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PØIPOMÍNKA 8. BØEZNA 1944

Pracovníci ŽMP se v druhé polovinì roku vìnovali také pøípravì pøipomínky 70. výroèí

vyhlazení tzv. terezínského rodinného tábora v Auschwitz-Birkenau. Aèkoli bylo zavraž-

dìní témìø ètyø tisíc mužù, žen a dìtí v noci z 8. na 9. bøezna 1944 nejvìtší jednorázovou

vraždou èeskoslovenských obèanù za druhé svìtové války, hraje v èeském historickém

i obecném vìdomí spíše okrajovou roli. Po celý rok 2014 tak budou ve spolupráci

s dalšími partnery probíhat jednotlivé akce a doprovodné programy, které se budou

tuto událost snažit pøipomínat z rùzných perspektiv.

Pøipravujeme:

3. bøezna 2014
Publicista Adam Drda pohovoøí o historickém kontextu a seznámí s novými materiály

a informaci ze své pøipravované knihy o rodinném táboøe. Úèast pøislíbil i pamìtník

a historik pan Toman Brod. OVK ŽMP Praha, od 18 h.

8. bøezna 2014
Slavnostní koncert ve Španìlské synagoze,, který bude od 20 hodin vysílán v pøímém

pøenosu Èeského rozhlasu.

9. bøezna 2014
Tryzna za obìti v Pinkasovì synagoze, po jejímž skonèení bude synagoga zdarma zpøís-

tupnìna veøejnosti. Komentované prohlídky.

Komentované prohlídky výstavy „Pravda a lež. Filmování v ghettu Terezín 1942–1945“.

Veèer s pamìtníky. Úèast v diskusi pod vedením pedagoga a historika Petra Sokola pøi-

slíbilo pìt pamìtníkù rodinného tábora: D. Lieblová, E. Mehrová, Z. Rùžièková,

P. Werner a P. Stránský. Více než popisu historie rodinného tábora bude program

vìnován osobním vzpomínkám pamìtníkù a diskusi o jejich vztahu k pøipomínání

a nepøipomínání této události v pováleèné èeské spoleènosti. OVK ŽMP Praha, od 17 h.

18. bøezna 2014
Ve spolupráci s Gymnáziem Pøírodní škola, o. p. s., zazní pásmo zhudebnìných textù

Hanuše Hachenburga a dalších chlapcù z èasopisu Vedem vytváøeného v terezínském

ghettu. Hudba bude prokládána slovem o tvùrcích èasopisu a rodinném táboøe, mezi

jehož dalšími obìťmi byl v èervenci 1944 i samotný Hanuš Hachenburg.

OVK ŽMP Praha, od 18 h.
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VÝZNAMNÉ NÁVŠTÌVY

Leden

¬ americký spisovatel a autor bestselleru „Šifra mistra Leonarda“ Dan Brown
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Dan Brown bìhem své návštìvy Starého

židovského høbitova
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