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Památníku
ticha

Už deset let slibujeme, že místo spojené s deportacemi
pražských Židů do ghett a koncentračních táborů
proměníme v komunikační a vzdělávací centrum.
Až do teď to bylo spíše přání. Nyní však vůli dostihla realita.
Největší pražský brownﬁeld se v příštím roce promění
ve staveniště, jež dá městu celou novou čtvrť.
Památník ticha bude vazbou mezi jeho minulostí
a budoucností. Dnes místo paměti připomíná „smetiště dějin“.
Tento podzim otevíráme veřejnou diskusi k deﬁnitivní
podobě budoucích veřejných prostor a jejich obsahu.
Pavel Štingl
www.pamatnikticha.cz

Album G.T.
5.—23. 10. 2022 Nádraží Bubny
Soubor nově objevených fotograﬁí ze života
v terezínském ghettu z let 1942–1944 je představen
veřejnosti na místě paměti, kde válečná anabáze
osobností ze záhadných fotograﬁí začínala.

Nová kapitola intervencí Památníku ticha
do veřejného prostoru. Výstava a veřejná diskuse
o plánech pro nový veřejný prostor Prahy 7.

Vysílání Stanice Bubny
Proměna smetiště dějin
Úterý 11. října v 15:00, nádražní hala
Další z řady veřejných diskusí z nádražní haly místa paměti
se bude věnovat fenoménu paměti při územním
plánování. Moderuje Jan Bumba. V auditoriu zasednou
studenti architektury.

Konec pomíjivosti – vernisáž a dernisáž
Úterý 11. října v 17:00, peron nádraží Bubny
Autorská kolekce fotograﬁí Richarda Homoly z bubenského
brownﬁeldu, dernisáž pětiletého výtvarného projektu Galerie
vrstvy paměti města. Poslední sochou z cyklu pomíjivých
výtvarných objektů bude dílo francouzského sochaře
Dominiqua Defontaines: Postavy na staré cestě.
Vystoupení hudebního performera Martina Janíčka.

Bubnování pro Bubny 2022
Neděle 16. října v 17:00, nádraží Bubny
Tradiční veřejná vzpomínka na první židovský transport
vypravený z okupované Prahy v roce 1941. Hostem hromadného
rušení ticha mlčící většiny bude Michael Kocáb. Uvede Pavel
Štingl.

Obrovský slunce
18:30 Koncert v odjezdové hale nádraží Bubny: Monika Načeva
a Michal Pavlíček v recitálu písní s texty Jáchyma Topola.

Narativ – příběh – prožitek
Čtvrtek 20. října v 16:00, nádraží Bubny –
improvizovaný kinosál výstavy Album G.T.
Inspirativní prezentace studijní cesty autorského týmu
Památníku ticha po polských muzeích a památnících.
Program pro odbornou veřejnost a příznivce novodobých
center paměti 20. století. Potvrzení Vaší účasti na:
rezervace@pamatnikticha.cz

Od svědectví k podobenství
Již tradiční dílna Památníku ticha pro středoškolské tvůrce
divadelních představení inspirovaných autentickým
příběhem.

Návštěva z pravěku
Pátek 21. října v 9:00
a 11:00, odjezdová hala
nádraží Bubny
Představení pro školy inscenované Gymnáziem Přírodní škola.
Scénář inspirovaný příběhem Petra Ginze nastudoval se svými
studenty František Tichý. Výstava Vedem, věnovaná redakci
dětského časopisu, který tajně vydávali v letech 1942–1944
přátelé Petra Ginze v chlapeckém heimu ghetta Terezín.
rezervace@pamatnikticha.cz

Po stopách Petra Ginze
a Návštěva z pravěku
Sobota 22. října v 17:00, odjezdová hala nádraží Bubny
Uvedení školního dokumentárního ﬁlmu a divadelního představení pro veřejnost. Večer je věnován 80. výročí deportace Petra
Ginze do Terezína.

Nezlomní a obětovaní, festival
dokumentárních ﬁlmů o 20. století
8.–12. 11., Bio Oko, Kampus Hybernská
Památník ticha hostuje a lektoruje na partnerské
akci Muzea paměti XX. století.

Jak vzniká dokumentární ﬁlm?
Středa 9. 11. 13:00–15:00 Dílna pro střední školy.
Hosté: Arkadiusz Gołębiewski, Pavel Štingl, Olga Sommerová.

Světlo nové naděje
Neděle 18. 12. v 17:00, nádraží Bubny
Tradiční rozsvícení prvního chanukového světla na nádraží Bubny
spojené se setkáním všech, pro které je chanuka kulturním
či náboženským symbolem. Svíci zažehne zemský
rabín Karol Efraim Sidon.

Výstava Album G.T.
Otevřeno: st—pá 14:00—18:00 hodin, so—ne 13:00—18:00 hodin.
Vstup zdarma.
Lektorovaný program pro školy: rezervace@pamatnikticha.cz
Studio Alba G.T. — více na: www.pamatnikticha.cz
Nádraží Bubny, Bubenská 8b, Praha 7
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