
DVACET LET SAMOSTATNOSTI ŽIDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE

V øíjnu 2014 si Židovské muzeum v Praze pøipomíná dvacet let své èinnosti jako samo-

statné, nepøíspìvkové instituce.

Na podzim roku 1994 bylo tehdejší Státní židovské muzeum navráceno èeské

a moravské židovské komunitì: sbírky byly pøedány Federaci židovských obcí v Èeské

republice a pražské historické synagogy Židovské obci v Praze. Tyto instituce spolu

s ministerstvem kultury pak daly vzniknout zájmovému sdružení právnických osob –

dnešnímu Židovskému muzeu v Praze. Federace židovských obcí do nìj vložila sbírky

a knihovní fond a Židovská obec v Praze poskytla muzeu k pronájmu navrácené budovy

vèetnì synagog, ve kterých jsou umístìny jeho expozice.

Muzeum vzniklo jako tøetí velká instituce svého druhu v Evropì a dnes je nejvìtší z nich.

Peèuje o jednu z nejrozsáhlejších sbírek judaik na svìtì a dlouhodobì je nejnavštìvova-

nìjším muzeem v Èeské republice. Široké veøejnosti zprostøedkovává historii, kulturu

a vzdìlanost židovské komunity v èeských zemích.

Dìkujeme svým nejbližším partnerùm - Federaci židovských obcí, Židovské obci v Praze,

Ministerstvu kultury Èeské republiky a dalším podporovatelùm, díky nimž je dnes

muzeum úspìšnou a uznávanou institucí. Dìkujeme rovnìž svým partnerským organi-

zacím za spolupráci a všem pøátelùm muzea za jejich pøízeò.
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Svìdky slavnostního zahájení èinnosti

muzea byli tehdejší prezident Èeské

republiky Václav Havel, místopøedseda

vlády Josef Lux, ministr kultury Pavel Tigrid

a další vysocí pøedstavitelé vlády a státu

Blahopøejný dopis bývalého prezidenta

Václava Havla z roku 2004 u pøíležitosti

deseti let samostatné èinnosti muzea



Pozvánka

Židovské muzeum v Praze 1994–2014: Bilance a perspektivy

U pøíležitosti dvaceti let od odstátnìní tehdejšího Státního židovského muzea

a obnovení Židovského muzea v Praze Vás zveme na debatu o hodnocení let minulých

i o budoucích vizích muzea. Diskutovat budou øeditel muzea Leo Pavlát, zástupce

øeditele, historik Michal Frankl a kurátorka umìleckých sbírek muzea Michaela

Sidenberg. Moderuje publicista Petr Brod.

Ètvrtek 30. øíjna v 18 hod.

Oddìlení pro vzdìlávání a kulturu Židovského muzea v Praze

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

Vstup volný.

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

reflektuje sté výroèí vypuknutí váleèného konfliktu.

Statisíce lidí v dobì první svìtové války utíkaly do vnitrozemí habsburské monarchie

z obavy pøed násilím, pøed pohyby fronty, ze znièených vesnic a okupovaných mìst.

“Pøestože uprchlíci z doby první svìtové války pøedstavovali první vìtší setkání obyvatel

èeských zemí s uprchlíky v moderních dìjinách, zùstávají jejich osudy pozapomenuty.

Výstavou ‚Orient v Èechách?‘ chce Židovské muzeum v Praze nejen pøipomenout sté

výroèí zaèátku první svìtové války, ale také zdùraznit význam uprchlíkù a uprchlické

politiky v èeských a èeskoslovenských dìjinách 20. století. Zvláštì pro židovské obyva-

tele patøil útìk a pøerod z rovnoprávných obèanù v bezprávné uteèence k jejich cestì

stoletím uprchlíkù,“ øíká autor scénáøe a libreta výstavy Michal Frankl.

Nová expozice sleduje osudy židovských uteèencù v Èechách a na Moravì v širším

kontextu uprchlíkù a uprchlické politiky v celé habsburské monarchii. Pøibližuje nejen

bezprostøední osudy uprchlíkù, ale také reakce spoleènosti. Autoøi si kladou otázku, zda

a jak v té dobì rozšíøené rozdìlování lidí podle etnika ovlivòovalo pøístup k uprchlíkùm,

nakolik se do reakcí na židovské uprchlíky promítaly pøedsudky a proè se po konci války

a vzniku nezávislého Èeskoslovenska právì židovští uprchlíci stali terèem nevybíravých

antisemitských kampaní.

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.

Hlasy, zkušenost a subjektivní postoje uprchlíkù jako by zanikaly mezi stohy dokumentù

a desítkami fotografií zachovanými v èeských a zahranièních archivech. Výstava proto

zpøístupòuje jak ojedinìlé audiovizuální výpovìdi židovských uprchlíkù, tak i jejich

postoje a každodennost rekonstruované z tisku a ze zlomkù materiálù pomocných orga-

nizací. Návštìvníci mohou také studovat reakce židovského tisku vypoøádávající se

s odlišností „východních“ Židù od více integrovaných Židù z èeských zemí.

Z fyzických stop pobytu uprchlíkù za doby první svìtové války dnes již vìtšinou zùstá-

vají pouze náhrobky na židovských høbitovech. Jeden z nich, unikátní døevìný náhrobek

zapùjèený z Horažïovic, bude na výstavì k vidìní od øíjna.
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Pepi Hutová. Fotografie sirotka-uprchlíka

z dokumentù mikulovského rabína

Moritze Lewina, který organizoval

pomocnou akci ve prospìch uprchlíkù.

© Ústøední archiv pro dìjiny židovského

národa, Jeruzalém



Autory výstavy jsou Michal Frankl, Jan Wittenberg a Wolfgang Schellenbacher.

Židovské muzeum v Praze – Galerie Roberta Guttmanna, U Staré školy 3, Praha 1

Otevøeno dennì kromì sobot a židovských svátkù

9–18 (do 23. øíjna 2014)

9–16.30 (od 25. øíjna 2014)

Pozvánka na komentovanou prohlídku

Úterý 4. 11. v 17.30 hod.

Výstavou „Orient v Èechách? Židovští uprchlíci za první svìtové války“ Vás provede její

autor Michal Frankl.

Vstup 40 Kè èi jako souèást vstupenky do muzea.

Pøipravujeme

Zmaøené nadìje 1945–1952

Pováleèná obnova pražské židovské obce je první kapitolou nového výstavního projektu

Židovského muzea v Praze, usilujícího o zmapování a dokumentaci nejnovìjší historie

Židù v pováleèném Èeskoslovensku. Pøedstaví úsilí židovských obcí a pomocných orga-

nizací o obnovu života židovské komunity v Èechách a na Moravì. V úvodní èásti

vìnované osvobození, návratu a poèátku budování nového života bude výstava

doplnìna pøíbìhy pøeživších a svìdectvími pamìtníkù, pro které se Èeskoslovensko

stalo útoèištìm nebo klíèovou tranzitní zemí. Na panelech a prostøednictvím projekcí

bude mít návštìvník možnost seznámit se s problémy pováleèné obnovy, s pøíbìhy

uprchlíkù, pøeživších a optantù, dozví se o masové migraci pøeživších známé pod

názvem Bricha a pouèí o snahách vybudovat místní památníky pøipomínající obìti

váleèné genocidy.

Výstava bude pokraèovat zkoumáním vztahu èeské a moravské spoleènosti k židovským

uprchlíkùm, soustøedí se na stále aktuální téma migrace, emigrace, imigrace a mísení

kultur, zachytí pokusy o vyrovnání se s traumatem genocidy, potøebou pøipomínání,

vzpomínání, èi snahy zapomenout a zaèít zcela nový život. Zachytí i postupné vyhasí-

nání nadìjí na obnovu života židovského spoleèenství v èeských zemích po nástupu

nového, tentokrát komunistického totalitního øádu, který nìkolik let po skonèení

židovské genocidy zaèal využívat stereotypy a konstrukce, založené mnohdy na rasistic-

kých principech. Epilogem pøíbìhu budou dokumenty vìnované explozi protižidovské
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Vernisáž výstavy Orient v Èechách? Židovští

uprchlíci za první svìtové války se konala

27. srpna 2014



nenávisti v období pražských procesù v 50. letech, rozdìlení rodin a emigraci znaèné

èásti èlenù židovských obcí do zahranièí v okamžiku, kdy se jim k tomu naskytla

pøíležitost.

Výstava je urèena všem zájemcùm o moderní èeskoslovenské a židovské dìjiny, školám

a studentùm pøíbuzných oborù stejnì jako všem pøeživším, pamìtníkùm a jejich

potomkùm. Na výstavì budou použity unikátní fotografické a filmové materiály

z archivu Židovského muzea v Praze, JDC archives v USA, National Center for Jewish

Film at Brandeis University a filmová interview z USC Shoah Foundation.

Autorem výstavy je Martin Šmok, zástupce USC Shoah Foundation a tvùrce øady výstav

a filmových dokumentù.

NAŠE 20. STOLETÍ – MALÉ I VELKÉ DÌJINY OÈIMA PAMÌTNÍKÙ

Na konci záøí Oddìlení pro vzdìlávání a kulturu ŽMP zahájilo nový cyklus poøadù,

v nichž se návštìvníkùm muzea jednou za mìsíc pøedstaví dvojice pamìtníkù holo-

caustu. Cílem cyklu je umožnit široké veøejnosti osobní setkání s lidmi, kteøí prožili

útrapy nacistické perzekuce a pro svùj židovský pùvod mnohdy èelili dalšímu pøíkoøí ze

strany komunistického režimu, nebo se rozhodli pro nelehký osud emigrantù. Poøadem

provází Petr Sokol, dlouhodobý spolupracovník muzea a metodik projektu Naši nebo

cizí: Židé v èeském 20. století. Pøed každým setkáním bude zveøejnìn medailonek obou

pamìtníkù, aby mìli návštìvníci k dispozici základní životopisné údaje a mohli si lépe

promyslet dotazy pro nadcházející diskuzi. Poøad se bude konat pravidelnì v nedìlní

podveèer a vstup pro veøejnost je zdarma. Záznam bude následnì možno zhlédnout na

YouTube kanálu muzea.

Pozvánka na nedìlní setkání s pamìtníky

Naše 20. století

Cyklus nedìlních poøadù Židovského muzea v Praze, v jehož prùbìhu pøedstavíme

deset dvojic pamìtníkù holocaustu a jejich vzpomínky na léta pøedváleèná, váleèná

i pováleèná. Moderuje pedagog a lektor Petr Sokol.

Nedìle 19. øíjna v 17 hod.

Naše pozvání k setkání pøijaly Evelina Merová a Eva Lišková.
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V nedìli 28. 9. s námi vzpomínali Anna

Hyndráková a Pavel Stránský

https://www.youtube.com/channel/UCZrtwb3aubXq0new6Rz7FzQ


Nedìle 16. listopadu v 17 hod.

Úèast potvrdili bratøi Salomonovièové, Michal (Ostrava) a Josef (Vídeò).

Oddìlení pro vzdìlávání a kulturu Židovského muzea v Praze

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

Vstup volný.

DALŠÍ AKCE V ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ A KULTURU

V polovinì záøí Oddìlení pro vzdìlávání a kulturu (OVK) zpøístupnilo výstavu fotografií

Richarda Homoly nazvanou Svìdectví terezínských zdí. Projekt se zamìøuje na vyhledá-

vání stop, jež v prostoru bývalého terezínského ghetta zanechali jeho vìzòové. Jedná se

o rytiny, nápisy na zdech, kresby nebo dokonce fresky. Autor spolupracuje s kolektivem

renomovaných odborníkù z oblasti historie, fotografie a výtvarného umìní a projekt by

mìl v pøíštích letech vyústit ve vydání souhrnné publikace aspirující na „historický

pramen“.

V auditoriu OVK probìhla 18. záøí jedna z èeských prezentací knihy Krajiny Metropole

smrti (Torst, 2014), jejímž autorem je izraelský historik èeského pùvodu Otto Dov Kulka.

Na rozdíl od svých historických prací odkrývá autor v této knize ètenáøùm své nejniter-

nìjší úvahy založené na zkušenosti z Osvìtimi a vrhá je do myšlenkových i pocitových

hlubin své osobní osvìtimské mytologie. Autorskému ètení pøedcházelo úvodní slovo

øeditele muzea Leo Pavláta a následovala jej diskuze s autorem.
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Richard Homola na vernisáži svých

fotografií z terezínského ghetta

Otto Dov Kulka bìhem autorského ètení v Oddìlení pro

vzdìlávání a kulturu



TEREZÍN 2014: FILMY Z GHETT A LÁGRÙ

Židovské muzeum v Praze pøedstavilo ve spolupráci s Národním filmovým archivem

v uplynulém roce úspìšnou výstavu vìnovanou filmování v terezínském ghettu Pravda

a lež. Filmování v ghettu Terezín 1942-1945. Její záøijové otevøení v prostorách Památ-

níku Terezín bylo spojeno s konáním mezinárodní konference Filmy z ghett a lágrù:

Propaganda-motáky-historické prameny (4. – 7. 9. 2014; www.terezin2014.com). Konfe-

renci, která se vìnovala tématu natáèení v nacionálnì socialistických táborech

a ghettech, otázkám kolaborace, vykoøisťování a dnešnímu chápání tìchto propagandis-

tických filmù, zorganizovala Dr. Natascha Drubek-Meyer z univerzity v Regensburgu.

Filmoví a literární odborníci si spolu s historiky holocaustu z celého svìta pøipomnìli

70. výroèí natáèení propagandistického snímku z let 1944–1945, dlouho známého pod

názvem Vùdce daroval Židùm mìsto. Obsáhlá diskuze byla vìnována dosud málo

známému filmu z roku 1942, na jehož natáèení se jako vìzenkynì terezínského ghetta

musela podílet i filmaøka Irena Dodalová. Diskuzního fóra se zúèastnili i bývalí vìzni

terezínského ghetta paní Anna Hyndráková, Dagmar Lieblová a pan Alfréd Popper, který

se jako dítì objevil v zábìru tzv. Gerronova filmu. Konferenci navštívili také filmaøi –

dokumentarista Pavel Štingl a režisér Juraj Herz, který úèastníkùm pøiblížil natáèení

filmu Transport z ráje Zbyòka Brynycha. Ti dále zhlédli i slavný film Alfréda Radoka

Daleká cesta a dokument Pavla Štingla Baluty.

Pøipravujeme

Mezinárodní workshop o dokumentaci holocaustu, Praha 21. – 23. øíjna 2014

V rámci projektu Evropská infrastruktura pro výzkum holocaustu (EHRI, European Holo-

caust Research Infrastructure; http://www.ehri-project.eu/) poøádá Židovské muzeum

v Praze ve dnech 21. – 23. øíjna 2014 v prostorách Ústavu pro èeskou literaturu
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Pøedsedkynì Terezínské iniciativy Dana

Lieblová a Alfréd Popper, žijící dnes ve

Švýcarsku, kteøí jako dìti zažili natáèení

propagandistických filmù v ghettu Terezín

Výstavu Pravda a lež. Filmování v ghettu

Terezín 1942–1945 mùžete navštívit

v Památníku Terezín

http://www.ehri-project.eu/


Akademie vìd ÈR (Na Florenci 3, Praha 1) mezinárodní workshop o dokumentaci holo-

caustu v dobì druhé svìtové války èi brzy po jejím konci pod názvem Early Attemps at

the Historical Documentation of the Holocaust. Historikové z nìkolika zemí na setkání

budou pøedstavovat a porovnávat dokumentaèní projekty a vytváøení archivù v rùzných

zemích, jež ukazují, že snahy o zachování pùvodních dokumentù a svìdectví pøedstavo-

valy bezprostøední odpovìï na pronásledování a vyvražïování evropských Židù.

Pozvánka

Osvìtimské album

Nad unikátním fotografickým dokumentem, který zachycuje selekci Židù a proces

vedoucí k jejich likvidaci v plynových komorách ve vyhlazovacím táboøe Osvìtim, se

budou zamýšlet Michael Kraus z Middlebury College v USA, Daniel Uziel z Jad Vašem

v Izraeli a Martin Jelínek z Židovského muzea v Praze. Diskuze je souèástí projektu

Evropská infrastruktura pro výzkum holocaustu (EHRI) a uzavírá program výše zmínì-

ného mezinárodního workshopu o dokumentaci holocaustu.

Anglicky se simultánním tlumoèením do èeštiny.

Ètvrtek 23. øíjna v 18 hod.

Oddìlení pro vzdìlávání a kulturu Židovského muzea v Praze

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

Vstup volný.

SLAVNOSTNÍ KONCERTY VE ŠPANÌLSKÉ SYNAGOZE

Hold Viktoru Ullmannovi

Skladatel Viktor Ullmann (1898–1944) byl roku 1942 nacisty deportován do terezínského

ghetta, kde navzdory nepøíznivým podmínkám spoleènì s dalším hudebním skladate-

lem Hansem Krásou (1899–1944) organizoval v rámci tzv. „povolených èinností“

pomìrnì bohatý hudební život. V èervenci 1944 složil v Terezínì i jedno ze svých nejlep-

ších dìl: “Píseò o lásce a smrti korneta Kryštofa Rilkeho” pro vypravìèe

a klavír/orchestr. Dne 16. øíjna 1944 byl Ullmann deportován do Osvìtimi a krátce poté

zavraždìn.

U pøíležitosti 70. výroèí skladatelova úmrtí byla Ullmannova Píseò o lásce a smrti

korneta Kryštofa Rilkeho, sonáta pro klavír è. 6, op.49, uvedena 11. záøí ve Španìlské

synagoze sdružením Elysium – Between two continents (Mezi dvìma kontinenty).

Elysium od svého založení v New Yorku v roce 1983 pùsobí na køižovatce americké

a evropské kultury umìleckými prostøedky proti rasismu, antisemitismu a nenávisti

a podporuje umìlecký a tvùrèí dialog a porozumìní mezi Spojenými státy a Evropou.

Pøedstavilo už více než 400 projektù v desítkách mìst celého svìta. Elysium zejména

usiluje o uchování hudby a literatury umìlcù, kteøí byli pronásledováni nacisty.

Koncert se uskuteènil ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem v Praze/ Rakouským

velvyslanectvím a Velvyslanectvím Spojených státù amerických v Praze.

Svatováclavské slavnosti 2014

V rámci tøiadvacátého roèníku mezinárodního festival duchovního umìní, poøádaného

Spoleèností pro duchovní hudbu, zaznìly 23. záøí ve Španìlské synagoze „Piesne

z ticha“. Jedineèný slovensko-èeský projekt pásma písní o touze, nadìji a lásce, shro-

máždìných po celé Evropì, pøivezlo do Prahy slovenské uskupení hudebníkù a zpìvákù.

Pod klenbou jedné z nejkrásnìjších synagog støední Evropy tak zaznìlo lyrické poselství
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Po úvodním slovu Michaela Lahra

recitoval Gregorij H. von Leitis za

klavírního doprovodu Dana Franklina

Smithe. Fotografie Petr Buèek pro

Rakouské kulturní fórum v Praze



z židovských ghett a táborù. Výbìr pøedstavil pouze malou ukázku z množství písní

zapsaných na zdech táborových barákù, v pamìti pøeživších, v opuštìných židovských

domech. Výpovìï hudby a textù umocnilo ètení úryvkù z dìl židovských autorù.

Hudební aranžmá písòových melodií pro sbor a orchestr stvoøil èeský hudební skladatel

Hanz Sedláø, texty z originálních jazykù pøebásnila do slovenštiny Mária

Muráòová. Navzdory neutìšenému prostøedí, v nìmž Písnì z ticha vznikaly, jsou jejich

nádherné melodie lyrické a plné nadìje, lásky a víry v lidskou sounáležitost.

Pøipravujeme:

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.

Film Mìsto bez Židù (Die Stadt ohne Juden) natoèil rakouský filmový režisér a produ-

cent Hans Karl Breslauer (1888-1965) podle stejnojmenného románu spisovatele,

novináøe a dobrodruha Maximiliana Hugo Bettauera (1872-1925).

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.

Španìlská synagoga

Praha 1, Vìzeòská 1

13. + 14. 10. 2014 v 19.30

Pøedprodej vstupenek: Informaèní a rezervaèní centrum ŽMP, Maiselova 15, Praha 1 –

Španìlská synagoga, Vìzeòská 1, Praha 1 – www.webticket.cz
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Písnì z ticha zaznìly v podání The Hope

Gospel Singers, vokální skupiny VOX

a komorního orchestru ZOE Bratislava.

Fotografie interpretù publikované na

www.svatovaclavske.cz byly použity se

svolením organizátora koncertu.

Leo Strakosch a.k.a. Henri Dufresne

(Johannes Riemann) a jeho snoubenka

Lotte (Anna Milety) v závìreèné scénì

pátého dìjství filmu Mìsto bez Židù (Die

Stadt ohne Juden, 1924). © Filmarchiv

Austria



NOVÉ AKVIZICE

Unikátní videozáznam ze slavnostního otevøení muzea

Právì v dobì, kdy si pøipomínáme dvacáté výroèí obnovené èinnosti Židovského muzea

v Praze, zakoupila knihovna unikátní 42minutový videozáznam ze slavnostního otevøení

muzea v øíjnu 1994. Získali jsme tím výhradní licenci k filmu, jenž nebyl nikdy veøejnì

prezentován. Poøízen byl 13. 10. 1994 v budovì Židovské obce v Praze v Maiselovì ulici.

Slavnostního otevøení se tehdy zúèastnila øada významných osobností politického

i kulturního života, napø. prezident Václav Havel, ministøi Cyril Svoboda a Josef Lux,

rabín Karol Efraim Sidon a spolu s nimi i nový øeditel muzea Leo Pavlát. Úvodního

proslovu se zhostil ministr kultury Pavel Tigrid. Program obohatilo vystoupení hudební

skupiny Mišpacha, interpretující tradièní židovské písnì. Záznam je ke zhlédnutí v multi-

mediálním centru muzea.

Nový pøírùstek ve sbírce muzea

Jedním z posledních pøírùstkù do sbírky Židovského muzea v Praze je cestovní kufr,

výmluvným zpùsobem dokumentující osudy èlenù židovské komunity v padesátých

letech minulého století. Majitelem kufru byl Evžen Lieberman (1922-2014), rodák z obce

Sjurte na tehdejším území Èeskoslovenska. Po osvobození si zvolil èeskoslovenské

obèanství, jeho ženì však nebyl odchod do Èeskoslovenska povolen, a proto se rozhodli

pro ilegální odchod. V øíjnu 1946 však byli spolu s dalším manželským párem zatèeni

sovìtskými pohranièníky poblíž rumunské hranice. Evžen Lieberman byl za organizo-

vání pøechodu hranic odsouzen ke tøem rokùm vìzení v pracovním táboøe, ale vzhledem

k tomu, že se vydával za polského státního pøíslušníka, byl po dvou letech vypovìzen do

Polska. Odsud se mu podaøilo ilegálnì pøejít do Èeskoslovenska a zde svùj pobyt

legalizovat.

V Èeskoslovensku se zapojil do podzemních aktivit židovské komunity – organizace pøe-

vádìní židovských uprchlíkù do Izraele a financování chodu židovských institucí ilegál-

ním obchodem. Tuto èinnost dokumentuje zmínìný kufr, který ve své spodní èásti

obsahuje tajnou schránku na cennosti. Po odhalení tìchto aktivit byl Evžen Lieberman

odsouzen k sedmiletému trestu vìzení. Po propuštìní mu bylo roku 1965 povoleno

vycestovat do Izraele, kam odvezl i kufr s neodhalenou tajnou schránkou.

Životní pøíbìh Evžena Liebermana byl zaznamenán pracovníky Ústavu pro studium tota-

litních režimù, jehož zástupci také spolu s majitelovým synem Ari Liebermanem kufr

s doprovodnou dokumentací 23. èervence 2014 pøedali pracovníkùm muzea.
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Karol Efraim Sidon, Václav Havel a Josef

Lux pøi slavnostním otevøení muzea (zábìr

z videozáznamu)

Evžen Lieberman pøedává dar øediteli

muzea Leo Pavlátovi



OZNÁMENÍ

Uzavøení èásti depozitáøe sbírky vizuálního umìní

Židovské muzeum v Praze od 15. 9. 2014 pøibližnì na dobu šesti mìsícù z dùvodu rekon-

strukèních prací omezilo provoz depozitáøe sbírky vizuálního umìní (kurátorka Michaela

Sidenberg). V uvedeném období nebude možné jakkoliv manipulovat se sbírkovými

pøedmìty ze souboru malby, tzn.: vyjímat a vkládat sbírkové pøedmìty z a do depozi-

táøe, provádìt digitalizaci sbírek, posuzovat stavy sbírkových pøedmìtù, zpøístupòovat

sbírkové pøedmìty ke studiu èi provádìt rešerše nad rámec informací zjistitelných

z interní muzejní databáze nebo jiných evidenèních a dokumentaèních zdrojù ŽMP

stejnì jako vyhovìt žádostem o výpùjèku. Manipulace s pøedmìty ze souboru grafiky

a kresby bude omezena dle aktuální situace. O znovuotevøení depozitáøe budeme

v pøedstihu informovat prostøednictvím webových stránek muzea, Facebooku a ètvrtlet-

ního Zpravodaje. Pøedem se omlouváme za pøípadné komplikace a dìkujeme za

pochopení.

Uzavøení archivu

Z dùvodu rekonstrukce archivního depozitáøe (budování samohasicího zaøízení) je

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

uzavøen. Opìtovné otevøení archivu bude upøesnìno v závislosti na prùbìhu prací.

Stavební zásah si vyžádá úplné vyklizení depozitáøe. Nebude proto možné vyøizovat ani

badatelské dotazy. Prosíme odbornou veøejnost o pochopení.

PRÁCE NA REKONSTRUKCI MAISELOVY SYNAGOGY POKRAÈUJÍ

Maiselova synagoga patøí k jednomu ze šesti objektù, které jsou souèástí prohlídkového

okruhu nìkdejšího pražského Židovského Mìsta a jsou spravovány Židovským muzeem

v Praze. Byla postavena v renesanèním slohu v letech 1590–1592 s využitím pozùstatkù

starší stavby. Objekt byl bìhem své existence nìkolikrát zásadnì upravován,

k výrazným neogotickým úpravám došlo v letech 1893–1905. Poslední èásteèná rekon-

strukce objektu probìhla v letech 1994–1995 v souvislosti s pøípravou nové expozice

Židovského muzea.

V minulém vydání muzejního Zpravodaje jsme podrobnì informovali o zahájení rekon-

strukce v kvìtnu 2014. Realizaèní práce probíhají v souladu s harmonogramem. V srpnu

byly dokonèeny veškeré kabelové rozvody v podlahových trasách vèetnì osazení

zámeènických konstrukcí pro vitríny a audiovizuální prvky. Bìhem záøí byly položeny
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Práce na kabelových rozvodech v podlahách

synagogy



kabely pro podlahové vytápìní, které byly zality dilatovanou betonovou mazaninou

vyztuženou mikrovýztuží z polypropylenovými vlákny. V obvodových stìnách a vnitø-

ních sloupech byl aktivován elektroosmotický vysoušecí proces. Souèasnì probíhají

práce na opravách tøí venkovních fasád a dále restaurátorské práce kováøské, truhláøské

a sklenáøské. V záøí též byla firmou LOTECH vyrobena testovací zkušební vitrína pro

umístìní exponátù, pro komplexní ovìøení navrhovaného øešení.

V prùbìhu stavby je mezi smluvními partnery projednávána celá øada zmìn souvisejí-

cích s projektem, s cílem funkèní, estetické a cenové optimalizace díla. Mezi významné

viditelné zmìny patøí napøíklad rozšíøení interiérového barevného øešení stìn dle dopl-

òujících prùzkumù a dále zámìna pùvodnì uvažovaného promítacího plátna s datapro-

jektory pro animaci prùletu Židovským mìstem za velkoplošnou ultra HD LED

obrazovku.

S dokonèením prací a kolaudací stavby se dle harmonogramu výstavby poèítá na jaøe

roku 2015. Následnì bude v synagoze pro veøejnost otevøena nová expozice Dìjiny Židù

v èeských zemích od poèátkù po emancipaci.

VÝZNAMNÉ NÁVŠTÌVY

srpen

¬ J. E. Gary Koren, mimoøádný a zplnomocnìný velvyslanec Státu Izrael v Èeské repub-

lice, navštívil se svým doprovodem 8. srpna Pinkasovu synagogu a Starý židovský

høbitov.

záøí

¬ Jako první izraelský velvyslanec dobré vùle pøijel na zaèátku záøí do Èeské republiky

Tal Brody, bývalá basketbalová legenda známá jako „Mr Basketball“. Tal Brody

s chotí 1. záøí navštívili naše muzeum.
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Opravy venkovních fasád Maiselovy

synagogy
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