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Výstava
“Děvčata z pokoje 28, L410 TEREZÍN“
poputuje do Českého Krumlova
Tisková zpráva ze dne: 20.8.2015
Autoři textu: Magdalena Zronková
V pondělí
21.
září
bude
v českokrumlovské Městské galerii (Horní
ulice 155) zahájena výstava s názvem
„Děvčata z pokoje 28, L410“. Ta seznámí
návštěvníky s osudy několika mladých
židovských děvčat, vězněných v terezínském
ghettu v jednom z pokojů, tzv. heimů. Na
jednotlivých panelech je přiblíženo nejen
jejich každodenní strádání, ale především
malé radosti a silná přátelství, která na
tomto místě vznikala.
Výstava
vznikla
péčí
německé
novinářky a reportérky Hannelore BrennerWonschick, která na základě osobních
vzpomínek žen vězněných v mládí v
Terezíně vydala v Německu stejnojmennou knihu, doplněnou
dochovanými
dokumentárními
materiály.
Panely
představují
srozumitelným způsobem život několika mladých židovských děvčat z
jednoho pokoje v terezínském dětském domově.
Výstava se věnuje politickým událostem ve 30. letech a reflektuje
nástup Adolfa Hitlera k moci, obsazení Rakouska a českého pohraničí
nebo období pronásledování židovského obyvatelstva před deportacemi.
Těžiště výstavy spočívá na vykreslení terezínského ghetta a života dětí a
mládeže a jejich každodenním životem za jeho zdmi. Závěr výstavy
seznamuje s poválečnými osudy těch děvčat, která měla to štěstí a
dočkala se konce války. Veškerý text na panelech je doplněn
komentářem či výpověďmi jednotlivých pamětnic.
Výstava potrvá do 1. října, od pondělí do pátka od 14:00 do
17:00 hodin. Výstavu je možné navštívit i v dopoledních časech po

předchozí domluvě (vhodné pro školní kolektivy). V případě zájmu,
kontaktujte Ivu Sonnbergerovou na telefonu: +420 739 363 374.
Výstavu, která je zapůjčena Židovským muzeem v Praze,
v Českém Krumlově koordinuje Centrum pro pomoc dětem a mládeži,
o.p.s. ve spolupráci s českokrumlovskou Městskou knihovnou. Výstava je
součástí projektu „Multikultura aneb společně proti předsudkům“.

www.cpdm.cz
© 2014 CPDM, o.p.s. Český Krumlov
CPDM, o.p.s. Český Krumlov je zakládajícím členem
Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v České republice
(AICM ČR)
a Asocicace nestátních neziskových organizací v Jihočeském kraji
(ANNO JČK)

www.icmcr.cz

www.annojck.cz

