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Vernisáž putovní vzdělávací výstavy Nechte mě být, jaká jsem. Životní příběh Anne 
Frankové.

28. ledna 2019 v 16:30 u příležitosti připomínky Dne památky obětí holocaustu a 
předcházení zločinům proti lidskosti v prostorách Gymnázia a Hudební školy hl. m. 
Prahy (GMHS) se uskuteční vernisáž putovní vzdělávací výstavy „Nechte mě být, jaká 
jsem. Životní příběh Anne Frankové“. Výstavu vytvořil Anne Frank House 
v Amsterodamu, v ČR koordinuje putování výstavy a doprovodné programy Institut 
Terezínské iniciativy. Na gymnáziu bude výstava k vidění až do 8. března 2019.

Výstavou budou na GMHS provádět své spolužáky studenti formou tzv. peer programů, který je 
založen na aktivním zapojení vrstevníků. Průvodci budou proškoleni během dvoudenního 
semináře 24. a 25. 1. Seminář povedou lektorky Institutu Terezínské iniciativy (ITI), 
Marie Smutná a Dana Gabaľová. Jako hosté se semináře v rámci mezinárodní 
spolupráce mezi ITI a Nadácií Milana Šimečku účastní studenti tří slovenských škol.

První část výstavy vypráví příběh Anne Frankové, její rodiny i dalších čtyř osob ukrývaných 
během druhé světové války v zadním traktu domu v Amsterodamu, zasazuje jejich příběh do 
historického kontextu, zabývá se důvody, které vedly k pronásledování a perzekuci židovských 
obyvatel evropských států, stejně jako dalších skupin obyvatel označených z různých důvodů za 
méněcenné.

Druhou část výstavy tvoří vyprávění současných mladých lidí, kteří se ve svých životech setkávají
s předsudky, nálepkováním a diskriminací. Na prostoru deseti panelů tak přenáší do současnosti 
výrok Anne, který si do svého slavného deníku zapsala 11. dubna 1944, po téměř 22 měsících 
strávených v úkrytu a necelé 4 měsíce před odhalením a zatčením: „Vím, co chci, mám cíl, mám 
vlastní názory, mám víru a lásku. Nechte mě být, jaká jsem, a budu spokojená!“ Tento citát se 
stal leitmotivem výstavy, která má zejména mladé lidi seznámit s významnými historickými 
milníky moderních dějin, ale především s tím, že diskriminace ze současné společnosti 
nevymizela a že je potřeba proti ní vystupovat. 

„Posláním Anne Frank House je věnovat se odkazu Anne v dnešním světě a poukazovat na to, že 
ani sedmdesát let po skončení druhé světové války nevymizely předsudky a důvody vylučování 
ze společnosti, ale zároveň naznačovat cestu, jakým způsobem s tím můžeme naložit my sami,“ 
popisuje výstavu a její vzdělávací záměr Marie Smutná, lektorka Institutu Terezínské iniciativy.

8. 3. 2019, kdy výstava končí, si připomeneme smutné výročí masové popravy vězňů tzv. 
terezínského rodinného tábora v Auschwitz-Birkenau, při které bylo v plynových komorách 
zavražděno 3792 osob. Terezínský rodinný tábor byl definitivně zlikvidován o půl roku později, 
10. až 12. 7. 1944, kdy bylo zavražděno asi 3500 vězňů. Likvidace rodinného tábora 8. března a 
10.-12. července 1944 představuje největší hromadné vraždy československých občanů v době 
druhé světové války.

Výstava, seminář a studentská výměna jsou realizovány díky grantům MŠMT na podporu 
vzdělávaní v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy, Nadačního fondu obětí 
holocaustu, Ambasády USA a programu Erasmus+.

Více informací: Marie Smutná, tel: 608611787, email marie.smutna@terezinstudies.cz

Institut Terezínské iniciativy podporuje vědecký výzkum různých aspektů moderních dějin, 
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