„JÁ CHCI BÝT ČLOVĚK“
– ZPRÁVA ARNOŠTA LUSTIGA HVĚZDÁM A NEJEN JIM

MEZINÁRODNÍ PUTOVNÍ VÝSTAVA
PUTOVNÍ MULTIMEDIÁLNÍ VÝSTAVA

PUTOVNÍ MULTIMEDIÁLNÍ VÝSTAVA

„Problémem civilizace je, že narůstá pomalu, milimetr po milimetru, a její tenkou slupku
můžete seškrábnout za týden, za měsíc... Je snadnější ničit než rozšiřovat civilizaci,
stejně jako je snadnější najít nepřítele než přítele“.

Arnošt Lustig

Arnošt Lustig; foto © Alan Pajer

Vernisáž výstavy pořádané Nadačním fondem Arnošta Lustiga:
22. září 2022 v planetáriu Královské belgické observatoře v Bruselu
(Planetarium of the Royal Observatory of Belgium)
Výstava o lidství „Já chci být člověk“ je výzvou k sebereflexi a výchově menších
i starších k lepšímu, spravedlivějšímu světu. Vyplývá ze života jednoho muže,
za druhé světové války ještě dospívajícího židovského kluka z Prahy, vyplývá
z jeho draze zaplacené zkušenosti a ponížení tváří v tvář smrti, při útěku z transportu
smrti, v boji v Pražském povstání proti nacistům. Vyplývá z jeho uchopení života
a smrti jako sester. Zakusil to nejlepší i nejhorší v lidech na vlastní kůži.

V rámci letošního předsednictví České republiky v Radě Evropské
unie v Bruselu vysíláme do vesmíru „českou vizitku“ humanismu
a univerzálních hodnot zakotvených v myšlenkovém odkazu Arnošta
Lustiga. Nejdříve přistane v planetáriu Královské belgické observatoře
v Bruselu, a poté v hvězdárnách České republiky a dalších zemí.

Eva Lustigová; foto © Petr Hořčička

Výstava vzniká z idejí „místní udržitelnosti“ humanismu: ten nemusí být importován, je všude a patří
všem jako náš vesmír a vše, co nás přesahuje… Humanismem míříme ke hvězdám, při jeho absenci
„saháme hluboko do tmy, která je neproniknutelná…“ Je dílem kurátorské skupiny opírající se o renomovaného muzeologa a historika Pawla Ukielského. Autorem konceptu, formy a místního participativního prvku výstavy je Eva Lustigová.
Myšlenkový koncept a architektonické řešení vychází z Lustigovy metafory „slupky civilizace“ ve výše
uvedeném citátu. Na instalaci budou participovat studenti vybraných škol v každé lokaci podle „klíče“,
jenž ponechá prostor jejich kreativitě i kritickému myšlení. Budeme vybírat specifické prostory související s vesmírem, především planetária.
Nedílnou součástí výstavy je participace studentů 6. - 10. tříd skrze přípravný workshop a z něj vyplývající náhled mladé generace na humanismus a jeho dnešní podobu. Vyústěním bude konsenzus nad
třemi citáty, které rámují z aktuálního pohledu studentů jednotlivé kapitoly výstavy a které pak budou
instalovány přímo ve výstavě a představeny studenty během vernisáže.
Na vernisáži proběhne ve spolupráci s Českým literárním centrem a po úvodním slovu literárního
historika Tomáše Kubíčka, ředitele Moravské zemské knihovny Brno, autorské čtení spisovatelky
Aleny Mornštajnové z jejího nejúspěšnějšího románu Hana. Text zazní v anglickém překladu knihy
(nakladatelství Parthian Books), která na principu rodinného osudu tematizuje události druhé světové
války a trauma holocaustu. Francouzský překlad vydalo nakladatelství Bleu et Jaune.
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O ARNOŠTU LUSTIGOVI (1926-2011)
Patří mezi nejvýznamnější a nejvlivnější autory 20. století. Jeho odkaz i osobní příběh
jsou mimořádné v evropském i světovém kontextu. Podal svědectví o hrůzách války i koncentračních táborů a jeho dílo mu vyneslo nominace na Nobelovu či Pulitzerovu cenu.

O NADAČNÍM FONDU ARNOŠTA LUSTIGA
Umělecko-vzdělávací organizaci založili 21. srpna 2020 dcera Eva Lustigová a syn
Josef Lustig. NFAL pokračuje tam, kde ve svém úsilí žít ve světě, který je lidštější, Arnošt
Lustig skončil. Naší vizí je kultivace světa k větší spravedlnosti a lidskosti skrze humanistické a demokratické hodnoty, které Arnošt Lustig ve svém životě a ve své literární
a filmové tvorbě vyznával.
Naším cílem je inspirovat dnešní generaci a posilovat vůli oponovat neustále se vracejícím
vlnám myšlenek ohrožujících demokracii.

foto © Martin Salajka
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ZÁŠTITY A PARTNERSTVÍ
VÝSTAVA SE REALIZUJE POD ZÁŠTITOU:

Výbor pro výchovu
a vzdělávání ZHMP

PARTNEŘI:

Zastoupení Jihomoravského kraje při EU

Více informací:

Eva Lustigová
spoluzakladatelka a ředitelka Nadačního fondu Arnošta Lustiga
lustigova@lustigfoundation.cz
Tel.: 420 776 813 139 nebo 41 79 477 3206
Zdenka Švadlenková
Projektová manažerka, asistentka kurátorky
Tel.: +420 724 855 151
zdenka.svadlenkova@lustigfoundation.cz
www.lustigfoundation.cz
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