Židovské muzeum plné novinek
Celu řadu novinek připravilo pro nadcházející sezonu Židovské muzeum Praha (ŽMP). Celosvětově uznávané a vlastně
nejnavštěvovanější muzeum v ČR se nechce ohlížet jen do minulosti, ale nabídne i současnou kulturu.

Vstupné je výhodnější
Pro návštěvníky stálých expozic je připravena řada bonusů a slev. Mezi důležité změny
v návštěvnickém provozu určitě patří zavedení sedmidenní platnosti vstupenky na
prohlídkový okruh stálými expozicemi ŽMP. Především se ale ŽMP od jara zařazuje do
slevového programu Opencard, který držitelům karty Opencard umožní navštívit ŽMP za 120
Kč (snížené vstupné 80 Kč). Dále trvá možnost navštívit muzeum za výrazně zlevněné
vstupné (65 Kč) v rámci programů Židovského muzea a Židovské obce v Praze k výchově
proti antisemitismu v ČR.

Více změn v expozicích
„Chceme změnit stálé expozice, budeme více interaktivní a přibude živého umění,“ řekl ředitel muzea Leo Pavlát. Změny budou
probíhat postupně až do roku 2016. Jde o pět expozic v Pinkasově synagoze, Klausové synagoze, Obřadní síni pohřebního bratrstva,
Maiselově a Španělské synagoze. První obnovená expozice bude v roce 2013 v Klausové synagoze zasvěcené tradicím a zvykům
českých a moravských Židů.

Cinegoga pokračuje
Projekt Cinegoga, který nabízí promítání různých filmů ve Španělské synagoze, bude pokračovat a diváci uvidí zajímavé a unikátní
filmy židovských autorů anebo s židovskou tematikou. Prvním filmem je dokument A Film Unfinished, který odhaluje tajemství
propagandistického filmu natočeného nacisty ve varšavském ghettu. Pokračovat budou i projekce němých filmů v doprovodu
Orchestru Berg. Nejbližší novinkou je sovětský snímek Nový Babylon (1929) s hudbou Dmitrije Šostakoviče.

Více hudby
V dohledné době chystá ŽMP recitál izraelské interpretky ladino písní Yasmin Levy ve Španělské synagoze. „Je to svým způsobem
uskutečnění snu o naplněném hledání, neboť neobyčejný prostor maurské stavby z druhé poloviny 19. století dokonale odráží to, o
čem je celá Yasminina práce,“ řekla kurátorka Židovského muzea v Praze a iniciátorka akce Izraelská sezona Michaela Sidenbergová.
V rámci Izraelské sezony totiž uvidíme řadu významných izraelských umělců.

O pragramech ŽMP se lze podrobně informovat na jeho stránkách.
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