XVII. ročník výtvarné soutěže Památníku Terezín
Proč v ghettu múzy nemlčely?
Spisovatel Norbert Frýd, jeden z vězňů terezínského ghetta, v roce 1975 vzpomínal: (…)
vznikl plán napsat Abecedu květovaného koně pro předčítání, zpívání a hru v domovech
mládeže (pozn.: v Ghettu Terezín). Hotový rukopis jsem ukázal kamarádovi Karlu Reinerovi
a on k němu během krátké doby složil pěknou hudbu. (…) do terezínského koncentračního
tábora putovaly noty v rancích (…). Ani zde nepolevil vzdor, zatvrzelá vůle držet se života se
smyslem pro drobné radosti, pro hezké věci.
Uvedená slova popisují situaci českých židovských dětí a jejich vychovatelů v době 2.
světové války. I v tíživých životních podmínkách ghett a koncentračních táborů dokázaly hrát
a zpívat písničky, které jim dodávaly chuť do života. Symbolem tohoto jejich pozitivního
vzdoru se stala dětská opera Hanse Krásy s názvem Brundibár, jejíž 70. výročí provedení
v Ghettu Terezín si letos připomínáme. Její nastudování patří k vůbec nejznámějším
kulturním počinům terezínských vězňů.
Co byste v podobné tíživé situaci udělali vy? Napsali básničku, povídku, hudební skladbu,
nakreslili či namalovali obrázek? Jedná se o způsob, jak vyjádřit svou touhu po životě?
Kreslili byste, psali a zpívali, kdyby vám hrozilo, že budete vyhnáni ze svého domova, vaše
rodina bude strádat a budete muset opustit svou vlast? S těmito otázkami úzce souvisí letošní
umělecké soutěže Památníku Terezín s výše uvedeným tématem.
Zamyslete se nad výše uvedenými otázkami a vytvořte výtvarné či literární práce, které
nám zašlete na níže uvedenou adresu. Můžete si samozřejmě položit i otázky vlastní,
které se také s vyhlášeným tématem úzce pojí. Při zpracování Vám ponecháváme
možnost volby jakékoliv umělecké formy a techniky.

Výsledková listina XVII. ročníku výtvarné soutěže
1. kategorie
UMÍSTĚNÍ

JMÉNO

ŠKOLA

1. místo

Hana Gálová, 9 let

11. Základní škola, Most, Obránců míru
2944, příspěvková organizace, 43401

2. místo

Jana Šrámková, 9 let Základní škola Vsetín, Ohrada 1876

3. místo

Miroslava Káňová, 7
let

4. místo

Lucie Kremlová, 11 let ZŠ Alšova 1123, Kopřivnice 742 21

5. místo

Marie Gavláková, 11
let

Základní škola, Jakutská 2/1210, Praha
10, 100 00

6. místo

Nikola Lovasová, 10
let

školní družina při ZŠ Malonty, Malonty 26
382 91 Malonty

ZŠ a MŠ Karla Svolinského 626, Kunčice
pod Ondřejníkem 73913

Výtvarná práce Jany Šrámkové

