Praha zabubnuje pro Bubny a proti tichu pasivity
Připraveno je 500 bubnů, 20 profesionálních hudebníků i zajímaví hosté
(Praha 11. října 2016) – Tuto neděli 16. října přijdou stovky lidí i známé osobnosti, aby již
podruhé vyjádřily svůj občanský postoj a podporu Bubnování pro Bubny. V prostoru
nádraží Praha-Bubny – v budoucím Památníku ticha Bubny – symbolicky zabubnují proti
tichu mlčící většiny a připomenou si tak nejen 75. výročí prvního židovského transportu
vypraveného z tohoto místa.
Proti fenoménu mlčící většiny, která byla a je spolupachatelem společenských událostí, které
se neměly stát, se ozvou stovky bubnů přímo před bubenským nádražím. Odtud odjel
16. října 1941 první pražský transport občanů protektorátu určených k likvidaci pro svůj
rasový původ.
Na místě dotýkaném válečnými deportacemi budou všichni příchozí již podruhé bořit hradbu
ticha pasivního přihlížení. „Rádi přivítáme každého, kdo cítí potřebu vyjádřit nesouhlas s
pasivitou a lhostejností. Věříme, že přijde víc lidí než v loňském roce, kdy se navzdory nepřízni
počasí zúčastnilo 600 bubnujících návštěvníků,“ říká Pavel Štingl, ředitel Památníku ticha
Bubny a dodává: „Nechceme mlčet ke stále se opakujícím společenským jevům se
strašlivými následky. Nechceme pasivně přihlížet paralelám dějin. A také nechceme, aby v
tichu minulosti zmizely příběhy těch, kteří nemlčeli. Spolu se studenty českých škol k nim
hledáme paralely v naší současnosti. Bubnování je hledáním jazyka nového centra paměti,
které se snaží připomínat bez pompézního kladení věnců a tendenčních frází...
SLOVA NESTAČÍ! Proto bubnujeme,“ říká Pavel Štingl, ředitel Památníku ticha Bubny.
Památník ticha Bubny se otevře v neděli v 15 hodin a přivítá významné hosty
V neděli po 15. hodině přivítají naši sólisté na nádraží všechny, kdo si chtějí vyladit rytmus
v největším bubenickém orchestru letošní pražské sezóny. Veřejné setkání začne v 17 hodin
před budovou nádraží Praha-Bubny. Rytmus budou udávat hudebníci David Koller,
Alan Vitouš, Miloš Vacík a Jaroslav Kořán. Prostor zaplní Tam Tam Batucada a Barrel Battery.
Hlavními partnery Bubnování jsou Centrum současného umění DOX, Nadace FORUM 2000 a
Festival Jihlava, se kterými má Památník ticha Bubny společné hosty:
Lord Alfred Dubs. Z Prahy odcestoval v Kindertransportu Nicholase Wintona, vyrostl ve
Velké Británii. Svou politickou cestu završil jako člen Sněmovny lordů, v letošním roce navrhl
britskému parlamentu dodatek imigračního zákona, jenž umožňuje dětským uprchlíkům
bloudícím bez doprovodu Evropou přijet do Velké Británie a žít tam. Jeho životní příběh se
tak stal argumentem pro současnost.
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Profesor Philip Zimbardo. Světoznámý psycholog, autor tzv. Stanfordského vězeňského
experimentu, bude prezentovat v Praze mimo jiné svůj program HEROIC IMAGINATION,
který by se měl do budoucna stát významným klíčem vzdělávací koncepce Památníku ticha
Bubny. „Hrdinové jsou obyčejní lidé, jejichž společenské činy jsou neobyčejné.
Jsou to ti, kteří jednají, když ostatní pasivně přihlížejí,“ říká Philip Zimbardo.
Během Bubnování pro Bubny přednesou herci pražských divadel úvahy studentů o povaze
hrdinství, které byly shromážděny během podzimu v rámci vzdělávacího programu „Strážci
paměti“. Veřejná diskuse o hrdinství a hrdinských činech se stala úvodní částí k adaptaci teze
Everyday Heroes Philipa Zimbarda pro Památník ticha Bubny.
Fragmenty úvah o povaze hrdinství v minulosti i současnosti přednesou Eva Holubová,
Barbora Hrzánová, Jan Kraus a Petr Vacek.
Pro letošní Bubnování bude na nádraží připraveno 500 papírových bubnů. Vyrobili je žáci a
studenti čtyř základních škol a gymnázií v Praze. Ozvuky pražského bubnování loňského roku
zazněly ve Washingtonu. Letos svůj názor vyjádří bubeníci na více místech v České republice i
zahraničí. Bude se bubnovat v Paříži, Bruselu, Athénách, Stockholmu, New Yorku, Chicagu a
dalších městech.
Kompletní seznam i další informace najdete na www.bubny.org.
Bubnování pro Bubny se současně připojuje k Festivalu demokracie konference FORUM
2000. Největší událostí tohoto cyklu, kterou zajišťuje tým Památníku ticha Bubny ve
spolupráci se svým projektovým partnerem Centrem moderního umění DOX, je prezentace
programu Philipa Zimbarda „Heroic Imagination“, která se bude konat ve velkém sále DOXu
dne 18. října od 17.30.
Nádraží Bubny – proměna prostoru začne na jaře 2017
Nádraží Bubny už na jaře 2017 vykročí cestou proměny dle projektu nazvaného
Památník ticha Bubny. Moderně koncipovaný prostor si klade za cíl hledat souvislosti mezi
historií a současností a zpřítomňovat velké příběhy dvacátého století pro mladou generaci.
„Bubnování a celý seriál kulturních akcí letošního podzimu jsou naše vstupy do veřejného
prostoru v jazyce, jakým chceme do budoucna být vnímáni,“ říká vedoucí projektového týmu,
dokumentarista Pavel Štingl: „Náš hlavní cíl je však přestavět budovu, na kterou máme
dlouhodobou nájemní smlouvu, architektonický projekt, stavební a územní povolení.
Pokud vše půjde podle plánu a neselže financování, pak nový památník předáme veřejnosti
na podzim roku 2018, který má být nazván Evropským rokem paměti,“ uzavírá Pavel Štingl.
Ještě než bude objekt přestavěn, plánuje jeho vývojový tým seriál sezonních projektů
kulturních a výstavních. V letošním roce čekají návštěvníky další diskuse a zajímavá setkání.
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24. - 26. října se nádražní hala promění v divadelní scénu.
Soubor výrazového tance FARMA V JESKYNI, zde zahraje třikrát představení ČEKÁRNA.
Adaptace, koncipovaná do prostoru železniční stanice historicky spojené s deportacemi, se
již v minulých letech odehrála na řadě evropských nádraží.
19. listopadu studenti Přírodní školy zahrají divadelní hru vycházející z dobových reálií a
příběhů popsaných v terezínských časopisech. Je doplněna několika zhudebněnými básněmi
napsanými dětmi v ghettu. Představení vzniklo v rámci uměleckých projektů Přírodní školy
na jaře 2016, na nádraží Bubny bude uvedeno v rámci Noci divadel.
Následující akce v Památníku ticha Bubny na nádraží Praha-Bubny během podzimu 2016
16. října II. ročník akce Bubnování pro Bubny (75. výročí prvního transportu)
24. – 26. října představení Čekárna (Farma v jeskyni)
19. listopadu Noc divadel – divadelní hra Františka Tichého Terezínské zvony, nastudovaná
studenty Přírodní školy
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Poděkování
Bubnování pro Bubny a doprovodný program se koná pod záštitou
Věry Jourové, eurokomisařky pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů,
Daniela Hermana, ministra kultury ČR a Jana Čižinského, starosty MČ Praha 7.
Partneři projektu
DOX
SŽDC
MFDF Jihlava
FÓRUM 2000/Festival demokracie
Ministerstvo kultury ČR
Hlavní město Praha
Městská část Praha 7
Nadační fond obětem holocaustu
Památník Šoa Praha o.p.s.
Veverkova 8, 170 00, Praha 7
IČ: 24272914
www.bubny.org

