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Památník ticha vstupuje do druhého roku
svého působení jako státní organizace.
Letopočet 2022 přináší svá kulatá výročí.
Připravujeme k nim kulturní akce, spolupracujeme s partnerskými institucemi kultury
paměti. Rok 2022 přinesl však také válku
na východě Evropy a s ní závažné změny
mezinárodních vztahů. Do mediálního prostoru
se vrátila rétorika připomínající totalitní
demagogii, se kterou jsou spojeny příběhy
totalit dvacátého století.

Současnost se stala podobenstvím vzpomínek.
Paralely historie dostaly nový kontext. Válka
v našem prostoru se projevuje mediálními
a kybernetickými útoky, kterým je třeba se
bránit. Nové technologie, staré pojmy. Dávné,
nezhojené mentální rány. Válka na Ukrajině
probíhá v prostředí, které Timothy Snyder
nazval ve své knize Krvavé země. Je to
konfrontace plná paralel, které jsme až dosud
připomínali hlavně v kontextech minulosti.
Je třeba o nich mluvit.

Nový světový pořádek
17. 5. – 12. 7., denně 10:00–18:00
Karolinum – Křížová chodba, Ovocný trh 560/5,
Praha 1, Vstup zdarma
Výstava k osmdesátému výročí událostí
spojených s působením Reinharda Heydricha
v Praze. Dokumentární pohled na pozadí
dalekosáhlých plánů zastupujícího říšského
protektora. Doprovodné programy – veřejné
diskuse, lektorované prohlídky pro školy.

Noc vlaků
sobota 21. 5. v 18:00
Nádraží Bubny
Scénické čtení divadelní hry Evy Blechové
o cestě Wintonových dětí, která vznikla
v dílně Autor v domě A studia Rubín.
Obsazení: Hana Frejková, Přemysl Rut, René
Levínský, Hana Malaníková, Tomáš Kout a další.

Vysílání stanice Bubny
pro Nový světový pořádek
19. 5., 26. 5., 2. 6. v 10:00
Nádraží Bubny
Moderovaný cyklus tří veřejných diskusí
s odborníky na místě paměti.
Stream České televize.
Quo vadis, Bubny … ?
středa 18. 5. v 18:00
Nádraží Bubny
Diskuse odborníků k rozvojovým plánům Prahy 7
v rámci festivalu Open House Praha.
Slova zní zpoza zdí...
pátek 20. 5. v 18:00
Nádraží Bubny
Večer věnovaný odkazu terezínských dětí.
Ani v tíživých podmínkách terezínského ghetta
a hrozících transportů na východ děti a mladí
lidé nepřestávali tvořit a žít. Jejich texty z tajně
vydávaných časopisů se staly základem hudebně
literárního pásma v podání studentů, učitelů
a přátel Gymnázia Přírodní škola, které se
odkazu terezínských dětí věnuje více než
dvanáct let.

Komentovaná prohlídka prostor nádraží Bubny
pro návštěvníky Open House festivalu
neděle 22. 5. v 14:00, 16:00
Památník ticha je partnerem letošního
festivalu Open House Praha a Máme otevřeno
ve dnech 20.–22. 5.
Richard Homola,
Svědectví terezínských zdí
6. 5.–12. 6.
České centrum Paříž
Výstavní sbírková kolekce Památníku ticha
evokuje tajemství uzavřeného města
přeplněného čekateli na smrt. Osobité poselství
z míst, kde končila naděje, obohatí společnou
kulturní událost Českého centra Paříž
a Mémorial de la Shoah. Společná vzpomínka
je symbolicky věnována předávání předsednictví
v radě EU.
Koncert pro BIIb
úterý 12. 7. v 19:00
Veletržní palác – Malá dvorana
Koncertní vystoupení mezzosopranistky
Dagmar Peckové věnované vzpomínce
na vyhubení tzv. Terezínského rodinného tábora
v Osvětimi-Birkenau.
Síla muzeí, mezinárodní konference ICOM 2022
20.–28. 8.
Nádraží Bubny a Vzdělávací
a kulturní centrum Židovského muzea v Praze
Výstavní aktivity spojené s celosvětovým
summitem muzejních a paměťových institucí.
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