
Jihlavská ZŠ Křížová znovuodhalila pamětní desku dvou kantorů - Jana Pastyří-
ka a Josefa Chmely, kteří zahynuli ve válečných koncentračních táborech.

Pamětní deska, jejímž autorem je významný sochař Jaroslav Šlezinger, byla ve 
škole umístěna v roce 1946, při rekonstrukci v devadesátých letech byla odstra-
něna a považována za nenávratně ztracenou. „Během loňské rekonstrukce školy byla 
pamětní deska nalezena, a za významné podpory zřizovatele, města Jihlavy, oprave-
na,“ uvedla ředitelka školy Jana Nováková Hotařová. -tz-
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Café Gustav Mahler
Dům Gustava Mahlera

út-ne 10-12, 13-18
www.mahler.cz
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 doprovodný program: 

 Poutník v Hamburku 
 Z knihy J. B. Foerstera předčítá Lukáš Matěj 
 volná prohlídka výstavy během večera 

 8. 6. 2017 v 18.00 
 rezervace na tel.: 773 064 106 
 nebo u obsluhy kavárny 

Dům Gustava Mahlera si Vás dovo-
luje pozvat na doprovodný program 
výstavy „Bratři Foersterovi – uměl-
ci tónu, slova i palety“: Poutník v 
Hamburku.

Čtvrtek 8. června 2017 v 18 hodin 
v Café Gustav Mahler předčítá z kni-
hy Josefa Bohuslava Foerstera Lukáš 
Matěj.

Prostřednictvím skladatelovy vzpo- 
mínkové prózy přiblížíme setkání, a 
také přátelský vztah J. B. Foerstera s 
o rok mladším skladatelem a dirigen-
tem Gustavem Mahlerem v Ham-
burku. Ten zde angažoval Foerste-
rovu manželku, uznávanou českou 

operní pěvkyni, Bertu Lautererovou. 
Gustav Mahler v Hamburku uvedl i 
Foersterovu Symfonii č. 3 D dur, je-
jíž autograf, laskavě zapůjčený z Čes-
kého muzea hudby, je právě k vidění 
v Domě Gustava Mahlera.

Vstup zdarma. Volná prohlídka vý-
stavy během večera.

Rezervace na tel. 773 064 106, 
nebo u obsluhy kavárny.

Pořádá Dům Gustava Mahlera ve 
spolupráci s Horáckým divadlem 
Jihlava a Café Gustav Mahler.

Více informací na www.mahler.
cz nebo na htt ps://www.facebook.
com/mahler.jihlava/. -tz-

V Domě Gustava Mahlera v Jihla-
vě byla vernisáží zahájena výstava 
„Bratři Foersterovi – umělci tónu, 
slova i palety“.  

Výstava, připravená k připomenutí 
životů a díla skladatele a hudebního 
publicisty Josefa Bohuslava Foerstera 
a jeho bratra Viktora, malíře a mozai-
káře, nabízí převážně výtvarné práce 
obou autorů, pocházející ze soukro-
mé sbírky z Vysočiny, a dále ze sbírek 
Českého muzea hudby v Praze. Ko-
lekci doplňují i artefakty spojené s hu-
debním a literárním životem Josefa 

Bohuslava a jeho manželky Berty, vy-
nikající operní pěvkyně přelomu 19. 
a 20. století. Soubor děl pochází pře-
vážně z pozůstalosti Foersterovy ro-
diny, a mnohé z obrazů i autentických 
předmětů dosud nebyly na veřejnosti 
vystaveny.   

Expozice představuje oba tvůrce 
jako muže širších uměleckých zájmů 
i nadání. Josefa Bohuslava Foerstera 
nejen jako komponistu a autora libret, 
ale rovněž jako zdatného malíře. Jeho 
obrazy tak jsou vystaveny spolu s díly 
Viktora Foerstera, absolventa Akade-

Doprovodný program výstavy

Výstava v DGM „Bratři Foersterovi – 
umělci tónu, slova i palety“

mie výtvarných umění v Praze, skvě-
lého portrétisty a malíře krajin i ná-
boženských motivů. Připomenuta je i 
nezastupitelná role Viktora Foerstera 
jako zakladatele mozaikářské školy na 
našem území z počátku 20. století. 

K vidění jsou předměty z pražské vily 
J. B. Foerstera, jež používal pro svou 
uměleckou činnost, ať už malířský sto-

jan, paleta či křeslo, v němž „poutník“ 
doma odpočíval. Ojedinělý je i vějíř 
jeho manželky Berty, nesoucí podpisy 
mnoha osobností hudebního a kultur-
ního světa přelomu století, včetně ro-
dinného přítele Gustava Mahlera.    

Výstava „Bratři Foersterovi – umělci 
tónu, slova i palety“ potrvá od 17. 5. 
do 27. 6. 2017.  -tz-

Škola odhalila pamětní desku

PAMĚTNÍ deska v ZŠ Křížová připomíná kantory, kteří zahynuli v koncentrač-
ních táborech. Foto: archiv MMJ


