
Akvarel Mariany Langové (nar. 1932, zahynula 1944 v Osvětimi)
Jarmila Mařanová: Imaginární portrét Franze Kafky, 1965 (litografie, sig.)

LEDEN
KULTURNÍ PŘEHLED 2023

A

D

Auditorium ŽMP
Maiselova 15  
(3. patro)

Dílna ŽMP
Maiselova 15  
(ve dvoře)

Sály jsou přístupné vždy 30 minut před zahájením programu.  
Podrobnosti a aktuality sledujte na www.jewishmuseum.cz.

18 hod.

24ÚTERÝ PŘEDNÁŠKA z cyklu Čeští židovští 
podnikatelé přelomu 19. a 20. století

auditorium 
ŽMP

A

Alexandr Brandeis 
Velkostatkář Alexandr Brandeis (1848–1901) byl 
mecenášem předních českých umělců konce  
19. století a sběratelem jejich děl. Patřili k nim malíři 
F. Ženíšek, V. Brožík, M. Aleš či K. Svoboda, sochaři 
J. V. Myslbek a J. Mauder stejně jako architekti Jan 
Zeyer a A. Wiehl. Z literátů Julius Zeyer a J. Vrchlický. 
Osobnost Alexandra Brandeise představí Arno Pařík.
Vstup volný.

18 hod.

auditorium 
ŽMP

30PONDĚLÍ PŘEDNÁŠKA

A

Oskar Baum – víc než jen 
Kafkův přítel
Spisovatel a kritik Oskar Baum (1883-1941) patřil 
k „pražskému kruhu“ spisovatelů německého jazyka, 
jehož nejslavnějším představitelem byl Franz Kafka. 
Baum však byl více než jen Kafkovým přítelem. 
Přednáška Påla Veidena z Metropolitní univerzity Oslo 
se zaměří na okolnosti, které formovaly Baumova 
výjimečného literárního ducha: jeho dětství, život 
v Plzni a působení ve vídeňském Židovském institutu 
pro nevidomé. Přednáška proběhne v angličtině a bude 
simultánně tlumočena.
Vstup volný.

19 PROJEKCE FILMUČTVRTEK

18 hod. Korczak 
Židovský spisovatel, pedagog a pediatr Janusz Korczak 
vedl od roku 1912 dětský sirotčinec ve Varšavě, který 
se za druhé světové války stal součástí varšavského 
ghetta. Režisér Andrzej Wajda si k zmapování 
strhujícího osudu tohoto lékaře přizval Agnieszku 
Holland (scénář) a Robbyho Müllera (kamera). Úvodní 
slovo k filmu pronese filmová historička Alice Aronová.  
Polsko, Německo, Velká Británie 1990, 113 min.
Vstup volný. 

auditorium 
ŽMP

A

12ČTVRTEK UVEDENÍ NOVÉ KNIHY

18 hod.

auditorium 
ŽMP

A

Jan Fingerland: Hebrejky 
Jaké byly ženy, o kterých se píše v bibli? Co o nich říká 
samo Písmo, co židovská a křesťanská tradice a co 
o nich může povědět literární věda, historiografie nebo 
antropologie? O tom bude s Janem Fingerlandem, 
autorem knihy Hebrejky – Biblické matky, démonky, 
královny i milenky, hovořit hebraista Aleš Weiss.
Vstup volný.

4STŘEDA PŘEDNÁŠKA

18 hod. Pavla Plachá: České 
a slovenské ženy 
v koncentračním táboře 
Ravensbrück
Proč a jakými cestami se dostávaly československé ženy 
do centrálního ženského tábora nacistické říše v Ra-
vensbrücku? Jaké místo zaujímaly mezi vězeňkyněmi 
ženy židovského původu? Jak se odrazila zkušenost 
z věznění v jejich vzpomínkách a jak na ně (ne)vzpomí-
naly jejich spoluvězenkyně? Těmito otázkami se bude 
ve své přednášce zabývat historička Pavla Plachá, 
autorka nedávno vydané monografie k tomuto tématu. 
Večer je součástí přednáškového cyklu ve spolupráci 
s Ústavem pro studium totalitních režimů.
Vstup volný. 

auditorium 
ŽMP

A

15NEDĚLE

Petr Ginz píše dál 
Během druhé světové války se mnoho židovských dětí 
ocitlo za hradbami terezínského ghetta. V těžkých 
podmínkách přesto vznikala nová přátelství, nové 
nápady. Co všechno musely děti překonat? A co 
jim pomáhalo? Za pomoci dětských časopisů, které 
v Terezíně vznikaly, budeme hledat odpovědi na tyto 
i další otázky. Nahlédneme do příběhu Petra Ginze 
a dalších vězněných dětí, nakonec si vyzkoušíme, jaké 
to je být malým novinářem. Vhodné pro děti od devíti let.
Prohlídka: Pinkasova synagoga
Vstupné 70 Kč. 

10 hod.

DÍLNA PRO DĚTI

dílna ŽMP

D

17ÚTERÝ UVEDENÍ NOVÉ KNIHY

18 hod. Kateřina Cardová: Než spadly 
hvězdy
Ilustrovanou knihu Než spadly hvězdy vytvořila  
začínající autorka Kateřina Cardová společně se svým 
osmiletým synem Františkem. Kniha pomocí barevných 
obrázků uvádí děti do bezpečného prostoru, ve kterém 
s nimi lze hovořit o ztrátě domova, o krutých protiži-
dovských nařízeních – o šoa. Mluvit s dětmi o složitých 
otázkách života a historie je důležité, ale leckdy těžké. 
Autorka svou knihou předkládá citlivý návod, jak na to. 
Vstup volný.

auditorium 
ŽmP

A




