Vzdorovali zlu – příběhy českého 20. století
Tisková zpráva k multimediální výstavě, Praha, 5. 8. 2016

VZDOROVALI ZLU – PŘÍBĚHY ČESKÉHO 20. STOLETÍ
Překrásné výstavní prostory věže pražské Novoměstské radnice budou od 23. 8.
do 30. 9. 2016 hostit multimediální výstavu mapující životní příběhy dvou
osobností českého 20. století, kteří se nepodali lži, otevřeně vystupovali proti
veřejné manipulaci a odmítli se přizpůsobit totalitním praktikám:
o P. Josef Toufar, farář z Vysočiny (1902 – 1950)
o Jan Zahradníček, básník, překladatel, esejista, publicista a redaktor
(1905 – 1960)
Vystaveno bude přibližně 50 originálních grafických panelů zavěšených v prostoru tří
pater a ohozu věže Novoměstské radnice v Praze, doplněných o velkoformátové
fotografe a řadu dalších ve výstavních vitrínách. Vše bude doplněno videoprojekcí
archivních materiálů a dokumentárních filmů, výstavou osobních předmětů, výběrem
z korespondence, vzpomínkami přátel, zprávami z archivů a dobového tisku.
V průběhu výstavy budou připraveny tematické večery, každý věnovaný jedné
z osobností. K dispozici bude katalog dokumentující výstavu i životní příběhy našich
hrdinů.
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Místo konání: Novoměstská radnice v Praze, Karlovo nám. 1/23
Termín: 23. 8. – 30. 9. 2016 denně kromě pondělí, 10.00 – 18.00 hod.
Vstupné vč. vstupu na věž: plné: 60 Kč, snížené: důchodci, studenti, ZTP: 40 Kč,
rodinné: 130 Kč
Výstava se koná pod záštitami ministra kultury ČR Daniela Hermana a pana Karla
Schwarzenberga.
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Poděkování:
Výstava se koná za laskavé podpory:
NADACE ČEZ, Národního muzea, Městské části Praha 2, Novoměstské radnice
Praha
Partnerem výstavy je:
Metrostav a.s.
Mediální partneři výstavy:
Český rozhlas, Katolický týdeník, Kultura21, Beverage&Gastronomy, MF reklama
Praha
Zvláštní poděkování:
Jan Zahradníček
Fotografie v tiskové kvalitě vč. popisků, loga partnerů a grafiku výstavy najdete na
adrese:
http://vzdorovalizlu.capsa.cz
Login: vzdorovalizlu
Heslo: toufar
Více informací na: www.copub.cz

Kontakt pro tisk: Martin Dostoupil, martin@copub.cz, gsm: +420 723 950 922
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PŘÍBĚH VÝSTAVY
Výstava mapující ve fotografii, filmu a trojrozměrných předmětech dva životní příběhy
českého 20. století, chce být zároveň mementem i inspirací. Mementem proto, že
velice konkrétně ukáže surovost komunistické politické moci, která zničila jedinečné
životy významných osobností (spisovatel, kněz) a cynicky decimovala jejich rodiny.
Inspirací proto, že se tito mužové a jejich blízcí nepodali lži, otevřeně vystupovali
proti veřejné manipulaci a odmítli se přizpůsobit plíživým totalitním praktikám.
Farář z Vysočiny P. Josef Toufar (1902 – 1950) patří mezi první oběti
komunistické diktatury. Dne 11. prosince 1949 se při jeho kázání v číhošťském
kostele tajemně rozkýval a vychýlil oltářní křížek. 28. ledna 1950 byl Toufar unesen
Státní bezpečností z číhošťské fary a na příkaz komunistických špiček včetně
prezidenta Gottwalda bezmála měsíc brutálně vyslýchán a nucen k falešnému
přiznání a zradě kněžského slibu. Na následky mučení 25. února 1950 umírá a je
pod falešným jménem zakopán v hromadném hrobě v Praze-Ďáblicích. V listopadu
2014 byly z ďáblického hromadného hrobu vyzvednuty ostatky, které na základě
genetického průzkumu skutečně patřily Josefu Toufarovi a v roce 2015, šedesát pět
let od své násilné smrti, byl Josef Toufar pohřben do prostého hrobu v Číhošti.
Výstava chce také ukázat i další oběti z řad Toufarových farníků a přátel, kteří byli
v souvislosti s tímto případem mučeni, vězněni či vystěhováni ze svých domovů.
O Janu Zahradníčkovi - a můžeme to klidně vztáhnout i na Josefa Toufara napsal po jeho smrti přiléhavá slova přítel, spisovatel a esejista Jan Čep: „Jan byl
povaha mužná a pevná. Stal se obětí nové nenávisti, studené zlé zvůle, ztotožněné s
vědomou lží. Odvážil se jí pohledět přímo do očí, spoléhaje na sílu onoho ´světla,
které nepřemůže tma´. Nevíme, jaká byla Zahradníčkova vnitřní zkušenost
posledních křížových let, ale i kdyby se nebyla mohla tato zkušenost vyjádřit slovem
psaným nebo aspoň mluveným, nezůstane pro nás němá, nebude ji možno nikdy
oddělit od bolesti a naděje našeho času.“
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