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5. 12. PO / 18 h A
Hrdinové s Davidovou hvězdou

14. 12. ST / 18 h A
Avonam: Kapitoly o sionismu
a trauma viny

Historikové ze Spolku židovských odbojářů a vojáků Roman Štér
a Milan Kopecký představí Sborník židovského odboje s 61 příběhy
židovských odbojářů ze zahraničního a domácího odboje i příběhy
zachránců Židů za druhé světové války. / Vstup volný.

7. 12. ST / 18 h A
Politické procesy a propaganda
v Československu v letech 1948 až 1956
Přednáška historika Ústavu pro studium totalitních režimů Martina
Tichého připomene některé dobové skutečnosti politických
procesů v Československu v letech 1948 až 1956. Ty sloužily
nejen k odsouzení politických oponentů komunistického režimu,
ale i k zastrašení značné části české a slovenské společnosti.
Komunističtí propagandisté přitom užívali i antisemitské
stereotypy. Večer je součástí přednáškového cyklu ve spolupráci
s Ústavem pro studium totalitních režimů. / Vstup volný.

8. 12. ČT / 18 h A
Filmový cyklus Válka očima dětí:
Hranice odvahy

V rámci tradičního judaismu jen málokterá otázka vzbudila
během posledního století takové kontroverze a vášně, jako otázka
sionismu a přístupu k myšlence samostatného židovského státu.
Ve svém zatím posledním díle se rabín Karol Efraim Sidon zabývá
právě tímto tématem. O knize s ním bude hovořit vydavatel knihy
Jiří Blažek. / Vstup volný.

15. 12. ČT / 19 h M
Hana Fleková, Jan Krejča & Lenka
Torgersen / Tramontana
Koncert barokní hudby v podání hráčky na violu da gamba Hany
Flekové, theorbisty Jana Krejči a houslistky Lenky Torgersen.
Během koncertu zazní hudba autorů 17. století tvořících severně
od Alp, kteří se nechali okouzlit a inspirovat virtuózní italskou
hudbou. Vstupenky na koncert možno zakoupit v předprodeji
v Informačním a rezervačním centru muzea (Maiselova 15, Praha
1), v síti Prague Ticket Office a prostřednictvím webových stránek
Židovského muzea v Praze: https://www.jewishmuseum.cz. /
Vstupné 230 Kč / 150 Kč.
Koncert se koná za finanční podpory Velvyslanectví Spolkové
republiky Německo.

Filmový cyklus filmové historičky Alice Aronové představí filmy,
jež nahlížejí válku a perzekuci dětskýma očima. Prosincový snímek
od režisérky Johanne Helgeland Hranice odvahy (Norsko 2020, 96
min) líčí napínavý příběh o dětské odvaze, loajalitě a přátelství.
Cesta plná nástrah a zimního dobrodružství se odehrává uprostřed
nádherné severské přírody. Působivý debut byl oceněn na
Evropských filmových cenách 2021. V originále s českými titulky. /
Vstup volný.

11. 12. NE / 10 h D
Nedělní dílna pro rodiče s dětmi:
Lvíček Arje slaví Svátek světel
Proč se Chanuce říká Svátek světel? Kdo jsou to Makabejci? A proč
se při tomto svátku jedí koblížky a bramboráky? Na vyprávění
děti naváží výrobou vlastního chanukového svícnu a společně se
lvíčkem Arjem si zahrají chanukovou hru drejdl, ochutnají koblížky
a naučí se písničku. / Vstupné 70 Kč.
Prohlídka: Maiselova synagoga

13. 12. ÚT / 18 h A
Tváří v tvář: Portréty ze sbírek pražského
Židovského muzea
V malbě, kresbě, tiscích i na fotografiích se ve sbírkách ŽMP
nacházejí stovky známých i zcela bezejmenných tváří—podobizen
vytvořených od konce 18. století do nejtemnější doby okupace,
během níž byla brutálně zničena či přervána řada individuálních
osudů. S vybranými portréty seznámí posluchače kurátorka ŽMP
Michaela Sidenberg. Přednáška je součástí cyklu 5× OBRAZEM.
Uměleckými sbírkami Židovského muzea v Praze. / Vstup volný.

Kulturní pořady pro
veřejnost podporují

* Na označených akcích
může probíhat focení či
nahrávání videozáznamů,
které mohu být používány při informování o akci
nebo při pozdější propagaci pořadatele či spolupořadatele akce v jejich
oprávněném zájmu.
tel: 222 749 350
education@jewishmuseum.cz

jewishmuseum.cz

Sály jsou přístupné vždy 30 minut před zahájením programu.
Změna programu vyhrazena. Doporučujeme sledovat aktuální
informace na www.jewishmuseum.cz.

