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SPRAVODAJCA

Európsky deň židovskej kultúry 

Koncert skupiny Docpiano Band (strana 3.)

Myšlienky
redaktora 

Sedím v komárňanskej synagó-
ge, je prvá septembrová ne-

deľa. Pred niekoľkými minútami
začal program Európskeho dňa
židovskej kultúry. Pred archou
stojí pán profesor István Balogh
a prednáša o židovských sviat-
koch. Mám na starosti premieta-
nie obrázkov spestrujúcich jeho
výklad, a pritom mám čas trochu
sa zamyslieť v objatí historických
stien. V tomto čase, keď nás delí
už len niekoľko týždňov od Vyso-
kých sviatkov, sa už dlhé roky
stretávame s členmi našej komu-
nity, s hosťami z regiónu a naši-
mi sympatizantmi. Tváre, sa sa-
mozrejme, z roka na rok menia.
Ale priestory sú každoročne na-
plnené zvláštnou atmosférou
Útulku a oslavy židovskej kultúry.
Je dobré tu pobudnúť, učiť sa a
učiť ostatných.

Z Komárna si dnes večer každý
odnesie drobné zrnko, či kúsok
mozaiky. Možno to bude biblický
príbeh, možno číselný údaj z
niektorej prednášky, alebo meló-
dia z koncertu. Rokmi sa tieto
detaily pospájajú, obohatia naše
vedomosti o tomto prastarom
náboženstve.

Zostáva nám zaželať si, aby bo-
li priestory Útulku v prvú sep-
tembrovú nedeľu naplnené ešte
po dlhé roky. Strávme tieto mi-
moriadne nedele spolu. �

PA

Sukot v Komárne s koncertom
Andrei Malek

Židovská náboženská obec v Komárne touto cestou každého srdečne pozýva
na svoje podujatie pri príležitosti sviatku Sukot, ktoré sa uskutoční v nedeľu,

8. októbra 2017 o 14.30 hodine v budove Útulku.

Program:
– Hlavný rabín dr. Alfréd Schőner o význame sviatku
– Predstavenie novej knihy Györgya Ságiho
– Koncert duetu Andrea Malek-Bandi Jáger
Hudobná skupina Malek Andi Soulistic: vznikla zo spolupráce známej speváčky a kla-

viristu-skladateľa Bandiho Jágera v roku 2016. Bol to mimoriadny projekt súčasnej sveto-
vej hudby, ktorý si teraz môžete vypočuť v podaní tohto duetu. Názov "Soulistic" poukazu-
je na hudbu duše a na úzke spojenie medzi dušou a hudbou. Teraz vám prinášajú naj-
krajšie židovské melódie, resp. skladby klasických a moderných židovských autorov, ako aj
zabudnuté maďarské ľudové piesne.

Srdečne každého očakávame v Útulku! Predbežná registrácia na adrese ki-
le@menhaz.sk do 4. októbra 2017. �
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Vážení èitatelia!
Prosíme Vás, aby ste pod¾a Vašich možností podporovali programy ŽNO v
Komárne, ako aj vydávanie Spravodaja, údržbu budov a obnovu cintorína.

Od 1. januára 2008 môžete zasielaP peniaze na nasledujúce  úèty (je mož-
nosP platiP osobne na sekretariáte, ako aj poukázanie peòazí šekom):

Poukázanie peòazí z územia SR:
26384962/0900- Slovenská sporite¾òa  alebo
10103804/5200- OTP Slovakia

Poukázanie peòazí zo zahranièia:
Adresa: Židovská náboženská obec v Komárne, Eötvösa 15, 94501 Komárno,
Slovenská republika

IBAN: SK0609000000000026384962 SWIFT: GIBASKBX
Adresa banky: Slovenská sporite¾òa, Palatínova 33, 94501 Komárno

alebo

IBAN: SK5252000000000010103804 SWIFT: OTPVSKBX
Adresa banky: OTP Slovakia, Záhradnícka 10, 94501 Komárno

Ïakujeme!

Krátke správy
� ŽNO, Klub Shalom a vydávanie
Spravodajcu podporili:: dr. Ondrej
Földes (Bratislava), Mária Megó (Ko-
márom), dr. Máté Juhász (Szeged) a
anonymní darcovia. Ďakujeme!

� V dňoch 12. a 13. septembra 2017
sa konala IX. medzinárodná vedecká
konferencia Univerzity Jánosa Selye-
ho v Komárne. V teologickej sekcii
odzneli dve prednášky so židovskou
tematikou v podaní dr. Pétera Róber-
ta a Mihálya Riszovanného. Našu
obec na podujatí zastupoval dr. Ta-
más Novák.

� Aj v septembri k nám zavítali hos-
tia. Naši tuzemskí i zahraniční spon-
zori s radosťou navštevujú naše zre-
konštruované priestory a synagógu.

� Zakúpili sme nové knihy pre Kniž-
nicu Bélu Spitzera. Po sviatkoch opäť
srdečne očakávame našich čitateľov.

� Upútavka: Slávnosť Chanuky sa v
Židovskej náboženskej obci v Komár-
ne bude konať v nedeľu, 17. decemb-
ra. Privítame medzi nami význam-
ných hostí. Každého srdečne očaká-
vame.

� Kancelária ŽNO a cintorín budú
počas jesenných sviatkov zatvorené v
nasledujúcich dňoch: 5.-6. a 12.-13.
októbra.

Žiadame Vašu podporu

Po stopách tradícií a zázrakov…

Dňa 27. augusta členovia našej komunity opäť nasadli na autobus a vybrali
sme sa na náš tradičný jesenný výlet. Navštívili sme Budapešť, kde nás

čakal bohatý program. Našou prvou zastávkou bola jedáleň Základnej školy a
gymnázia Sándora Scheibera, kde sme skonzumovali kóšer obed a potom sme
sa vybrali do ulice Dohány. Nazreli sme do synagógy plnej turistov, potom nás
obnovenou expozíciou Maďarského židovského múzea a archívu sprevádzala
pani riaditeľka Zsuzsanna Toronyi. Vzrušujúca – mnohými historkami spe-
strená – prehliadka bola obrovským zážitkom pre každého z nás. Mali sme tro-
chu času na prechádzku pamätnou záhradou, a už aj sme pokračovali v našej
ceste do Starého Budína, kde sme si v Paláci zázrakov pozreli tri interaktívne
výstavy. Sprevádzal nás nimi vedecko-komunikačný vedúci inštitúcie, András
Paszternák. Následne sme boli svedkami chemických pokusov – takýmto spô-
sobom sme si uctili pamiatku významnej osobnosti maďarskej výroby liečiv, Ge-
deona Richtera. Po zaujímavých vedeckých zážitkoch sme sa prešli do synagó-
gy Frankel, kde sa konal klezmerský večer v rámci Letného židovského festi-
valu. Hudobná skupina Klezmerész, miestny spevácky zbor, kantor Gergely
Nógrádi a ich hostia vyčarili v sídle miestnej komunity skutočne zázračnú at-
mosféru. Mnohí z nás si chytľavé melódie pospevovali aj cestou domov. Do Ko-
márna sme sa vrátili plný zážitkov. Vďaka patrí všetkým, ktorí boli nápomocní
pri organizovaní a uskutočnení tejto cesty! �

Gratulujeme!
Bis 120! 

Zablahoželali sme aj našej jubilantke,
vedúcej kancelárie ŽNO, Judite Haasovej.
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Už tradične sme sa zapojili do tejto európskej iniciatí-
vy – dvere synagógy sme otvorili dokorán pre všet-

kých záujemcov. Podujatie sa konalo v zrekonštruovaných
priestoroch budovy pri synagóge.

V rámci predpoludňajšieho programu odznela pred-
náška poslucháča doktorandského štúdia Židovskej uni-
verzity a pedagóga Gymnázia Sándora Scheibera v Buda-
pešti Istvána Balogha o blížiacich sa sviatkoch. Po ňom na-
sledovala prezentácia Tibora Skluta z Dunajskej Stredy,
ktorý nám predstavil techniky sebaobrany pochádzajúce z
Izraela. Najmenších čakal detský kútik, kde im Barbara
Szendy-Paszternák pripravila hry o sobote a židovských
sviatkoch. Po kóšer obede privezenom z Budapešti, v rám-
ci ktorého sme zablahoželali aj našej jubilantke, vedúcej
kancelárie ŽNO, Judite Haasovej, nasledovala prednáška
o skúmaní rodokmeňa. Odborníčky na túto tému, Szand-

ra Gerő a Anikó Udvarhelyi, pracovníčky Centra pre vý-
skum rodín Maďarského židovského múzea a archívu od-
povedali aj na otázky poslucháčov, aby im aj takýmto spô-
sobom pomohli pri hľadaní vlastných predkov. Na záver
vedeckej sekcie odznela prednáška Karola Vajdu, docenta
Univerzity Jánosa Selyeho v Komárne, na tému 150-ročný
„emancipačný zákon”.

Pred koncertom skupiny Docpiano Band sme v synagó-
ge odovzdali ceny Kehila a Kehila-Haver. Deň sme ukon-
čili hudbou – vystúpením dr. Máté Juhásza a Andrása Ko-
vácsa, hudobných veľvyslancov Maďarského Rotary s ná-
zvom HAKOL BESEDER. 

Ďakujeme Magde Vadász za simultánne tlmočenie a
všetkým tým, ktorí nám pomohli tento deň zorganizovať a
zrealizovať! �

PA

Po stopách pestrého sveta diaspóry
Európsky deň židovskej kultúry v Komárne

Ceny Kehila a Kehila
Haver 2017

Laureátmi Ceny Kehila v tomto roku sú:
Prof. MUDr. Pavel Traubner – Neurológ a bývalý dekan

Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, čestný predse-
da Zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej re-
publike prežil holokaust. Svojou prácou sústavne pomáha
malým komunitám nášho regiónu a vždy s radosťou zavíta
do Komárna.

István Neubarth – Majster hodinár zo Székesfehérváru,
predseda miestnej komunity, sa každodenne podieľa na
tom, aby tradície židovského národa zotrvali. Okrem or-
ganizovania náboženského života sa venuje organizácii vý-
letov a spoločenských udalostí. Často sa musí rozhodne
postaviť proti prejavom extrémizmu. Bolo to tak aj v ne-
dávnej minulosti, keď sa mu podarilo zabrániť inštalácii so-
chy Bálinta Hómana.

Ceny Kehila Haver 
Dr. Zsuzsanna Antala – Rodáčka z Komárna. Študovala

maďarský a slovenský jazyk na Univerzite Komenského a v
Szegede. Je vedúcou redaktorkou slovenskej národnostnej
relácie Domovina, vysielanej v Maďarskej televízii, a filmo-
vou režisérkou. Vo svojej práci sa venuje predovšetkým té-
matike cirkevnej hudby a histórii umenia, súvisiacich so ži-
votom menšín. Ako obyvateľka mesta Szeged navštevuje
podujatia miestnej komunity. Vo svojich reportážach vyja-
druje sympatiu voči našej náboženskej obci.

Márta Varsányi – Pedagogička, jazykovedkyňa, redak-
torka. Po ukončení štúdia slovenského jazyka a estetiky na
Univerzite Komenského vyučovala v našom meste študen-
tov z Vietnamu a Severnej Kórei, neskôr pôsobila na gym-
náziu s vyučovacím jazykom maďarským. V záujme efektív-
nejšej výučby slovenčiny redigovala nejednu učebnicu a
pomocné materiály. Neskôr založila vlastné vydavateľstvo.
Na sociálnych sieťach je medzi prvými, ktorí protestujú

proti prejavom rasizmu a antisemitizmu, ostro kritizuje
akúkoľvek podobnú činnosť.

Dr. Péter Simonik – Docent Fakulty Jánosa Apáczai Cse-
re Univerzity Istvána Széchenyiho. Skúma miestnu histó-
riu. Pravidelne prednáša na konferenciách venovaných
histórii židovstva. Jeho práca Kamienky pokryté uhoľným
prachom hovorí o spoločenskej a ekonomickej situácii ži-
dovského obyvateľstva v Tatabányi od obdobia otvorenia
babe až po koniec II. svetovej vojny. Rediguje knihu o jed-
nom zo zakladateľov maďarského baníctva, Jenő Vidovi.
Za jeho výskum histórie židovského obyvateľstva v Tatabá-
nyi ho na uznanie navrhol Spolok maďarsko-izraelského
priateľstva Hanny Szenes.

Ľudovít Chládek a Juraj Slabík – Za ich činnosť pri re-
konštrukcii židovského cintorína v Zlatých Moravciach a
za obnovenie domu smútku. Zozbierali dostupné doku-
menty o živote zaniknutej komunity a prezentovali ich v
rámci výstavy. Organizujú pamätné dni holokaustu a stret-
nutia obyvateľov mesta, ktorí našli svoj nový domov inde.
Z ich činnosť im cenu navrhol udeliť Ing. Jozef Dukes. �
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V apríli 2003 inicioval Imre Andrus-
kó, riaditeľ Gymnázia Jánosa Selyeho,
zorganizovanie Pamätného dňa holo-
kaustu v spolupráci so Židovskou ná-
boženskou obcou v Komárne. Jeho
cieľom bolo informovať študentov ko-
márňanského gymnázia o tejto straš-
nej kapitole našej histórie a formálny-
mi a neformálnymi metódami výučby
spomínať na židovských obyvateľov
nášho mesta.

Dňa 8. septembra sa študenti 2. roč-
níka zhromaždili pred budovou školy,
aby spoločne spomínali na obete ná-
silia prednáškou učiteľky dejepisu
Irén Deák. Trojhodinová prednáška
mala okrem spomínania za cieľ aj to,

aby žiaci lepšie chápali minulosť, aby
vzbudila empatiu a poznanie, že ho-
lokaust bol obrovskou stratou pre ce-
lé ľudstvo. Preto musíme zabrániť ge-
nocíde kdekoľvek na svete. Študenti
mohli nahliadnuť do života komár-
ňanskej židovskej komunity, v synagó-
ge si vypočuli krátku prednášku v po-
daní Antona Pasternáka a dr. Tomáša
Nováka, a následne sa vybrali na ži-
dovský cintorín, aby sa oboznámili s
pohrebnými zvykmi tohto národa. Po-
tom si prezreli hroby, mená, nápisy a
symboly náhrobných kameňov. Po ná-
vrate do školy si pozreli náučný film
Oči holokaustu.

Každá takáto spomienka zároveň tvo-
rí našu súčasnosť. V 21. storočí naši štu-
denti potrebujú spoznať skutočnú mi-
nulosť, aby sa z dejín mohli poučiť. Ne-
stačí vedieť o zázrakoch, musíme ve-
dieť aj o hrôzach histórie. A, samozrej-
me, aj o významných osobnostiach ma-
ďarskej kultúry, ktorí toto strašné ob-
dobie prežili – o Alfrédovi Hajósovi,
Istvánovi Örkényovi, Frigyesovi Karint-
hym, Ede Tellerovi, Imre Kálmánovi,
Jánosovi Neumannovi… Musíme ho-
voriť aj o „pravých ľuďoch v neľud-
ských časoch”, ako napríklad o Vilmo-

sovi Aporovi, Endre Bajcsy-Zsilinsz-
kom, Raoulovi Wallenbergovi. Súčas-
ťou spomínania musí byť aj niekoľko
dodnes nezodpovedaných otázok, kto-
ré nás nútia k zamysleniu: Prečo sa to
stalo? Čo môžeme urobiť v záujme to-
ho, aby sa to nemohlo nikdy zopakovať
voči žiadnej náboženskej, etnickej či
národnej komunite?

V Gymnáziu Jánosa Selyeho podpo-
rujeme každoročné organizovania Pa-
mätného dňa holokaustu. Žiaci sa
prostredníctvom prednášok o holo-
kauste a iných genocídach musia do-
vtípiť: takéto hrôzy, ktorých sa ľudia
dopustili, sa môžu zopakovať. To, čo
sa stalo židovskému národu, sa môže
stať iným. Spomíname na obete a po-
kúšame sa pochopiť, čo sa vlastne
pred 70 rokmi udialo. V čase, keď da-
li voľný priechod rasizmu, predsud-
kom a nenávisti. Odhalenie a pocho-
penie príčin je dôležité pre súčasnosť.
Pocit „nadradenosti” funguje len vte-
dy, ak „vykreujeme“ toho „podradné-
ho”, v porovnaní s ktorým sa za na-
dradených považujeme. Úprimným
vyslovením historických ponaučení
„môžeme osloviť ľudí a duše, aby sme
budúce generácie správnymi vzdelá-
vacími programami a výchovou k úcte
k sebe samým i ostatným, pripravili na
budovanie ľudskejšieho sveta”. �

PaedDr. Zsuzsanna Králik,
organizátorka

„Tajomstvom zmierenia je spomínanie”
Pamätný deň holokaustu v gymnáziu

Na Slovensku je 9. september Dňom obetí holokaustu a rasového násilia. Od
roku 2003 si žiaci základných a stredných škôl v tento deň pripomínajú hrô-

zy holokaustu. V súčasnosti, keď prešlo už viac ako päťdesiat rokov, už takmer
niet takých, ktorí toto strašné obdobie prežili, ktorí boli svedkami týchto útrap
židovského národa. Je našou povinnosťou spomínať na obete holokaustu a vzdať
úctu tým, ktorí proti nemu bojovali. 

Zvláštna cena pre
gymnazistov so Šiah 

Dňa 26. mája 2017 sa v Budapešti, v Spomienkovom cent-
re holokaustu konalo vyhodnotenie súťaže vyhlásenej

Nadáciou Centropa.
Bola to prvá súťaž zameraná na výrobu videofilmov pre žia-

kov V4-ky, organizovaná touto nadáciou. Súťaže, ktorú fi-
nančne podporil Vyšehradský fond, sa svojimi krátkymi fil-
mami zúčastnili poľskí, maďarskí, slovenskí a českí študenti.
Za úlohu mali zhotoviť maximálne 5-minútový videofilm,
ktorý v krátkosti zhrnul históriu a tragédiu židovského oby-
vateľstva danej obce. Do súťaže bolo prihlásených takmer 40
videofilmov, ktoré hodnotila medzinárodná komisia. Štu-
denti našej školy – Gymnázia Györgya Szondyho v Šahách -,
menovite Benjámin Jablonský, Roland Alföldi, Botond Bol-
gár, Gergely Révész a Boglárka Lészkó svojím filmom o his-
tórii a tragédii židovského obyvateľstva mesta Šahy získali

OSOBITNÚ CENU POROTY! Mentorom študentov bol pe-
dagóg Tibor Tóth. Výroba krátkeho filmu bola časovo i ob-
sahovo náročná. Samotnému nahrávaniu predchádzal pod-
robný výskum, fotili a filmovali pamätné miesta židovstva v
Šahách, ba dokonca sa im podarilo získať jedinečný histo-
rický zdroj: záznam rozhovoru s jedným preživším holokaust,
o ktorom doteraz takmer nikto nevedel. Krátku časť tohto
záznamu použili aj v samotnom filme. Výroba filmu bola
skutočnou kolektívnou prácou, ale najväčšiu časť práce
spočívajúcu v zostrihu a réžii vykonal Benjámin Jablonský.
Film opatrili aj anglickými titulkami – bola to požiadavka zo
strany organizátorov súťaže. Na slávnostnom vyhlásení vý-
sledkov sa, žiaľ, traja členovia kolektívu nemohli zúčastniť,
zvláštnu cenu poroty prevzala Boglárka Lészkó a Botond
Bolgár. Na budapeštianskom podujatí sme sa zúčastnili
spolu s trojčlennou skupinou slovenského gymnázia (aj
oni vyrobili film do súťaže). Našim šikovným študentom zo
srdca blahoželáme, sme na nich hrdí! �

TT
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„Nová synagóga je pre nás hlavne
lekciou z kontroly. Živelný a nestabilný
proces, ktorý je riadený kolektívne, za-
hŕňa množstvo aktérov a je neustále
sprevádzaný nepredvídateľnými zme-
nami spôsobenými novými zisteniami
počas odkrývania pôvodného objektu,
ale aj postupne vyvíjajúcim sa pohľa-
dom na jeho nové využitie. Nie je mož-
né postupovať tak, ako sme my archi-
tekti zvyknutí pri konvenčných projek-
toch. V situácii, v ktorej neexistuje
žiadna ucelená projektová dokumen-
tácia a väčšina rozhodnutí sa robí tak-
povediac "on-site", je prakticky nemož-
né udržať si absolútnu kontrolu nad
projektom. Pre architekta to môže byť
veľmi frustrujúce. Je nevyhnutné hľa-
dať adekvátne architektonické straté-
gie. Zásadný zlom nastal v momente,
keď sme sa rozhodli túto kontrolu
uvoľniť. Bolo treba sa naučiť vybrať si
to, čo je podstatné, čo drží projekt po-
kope a vyčleniť časti, ktoré znesú vyššiu
mieru improvizácie. Vyžaduje to, sa-
mozrejme, istú mieru vyzretosti, dôve-
ry a vzájomného rešpektu medzi jed-
notlivými aktérmi, ktorí sa podieľajú
na procese návrhu a zhmotnenia stav-
by. Čiastočná strata kontroly sa tak stá-
va produktívnou metódou.” (Martin
Jančok, hlavný architekt obnovy).

Zrejme najväčším problémom bolo,
samozrejme – ako získať viac než mili-
ón eur potrebných na rekonštrukciu a
ako tento pre malé občianske združe-
nie obrovský projekt zvládnuť. Sami
sme projektovali, stavali, zháňali penia-
ze, robili program a PR, plánovali bu-
dúcnosť a súčasne chodili do svojich
pôvodných zamestnaní, aby sme mali z
čoho žiť. Vyčerpávajúca kombinácia.

O fundraisingu by sa dalo hovoriť
veľa, ale pravdou je, že pod tlakom
úlohy prekračujúcej naše možnosti a
schopnosti, sme od začiatku živelne
lovili všade, kde sa dalo a kombinova-
li zbierky, dary, sponzorov aj verejné
granty, akékoľvek a na čokoľvek, len
aby sme sa nezastavili a mohli kúsok
po kúsku pokračovať. Áno, podarilo
sa to nakoniec, ale je to vydreté víťaz-

stvo a je v ňom aj veľa šťastia. Často sa
nám nepodarilo peniaze zohnať vô-
bec, a tak sme veľa vecí jednoducho
urobili zadarmo, čo je samo o sebe
pekná vec, ale pri takom objeme prác
je to aj za hranicou zdravého rozumu.
Na takýto projekt treba oveľa peňazí
ako milión či milión a pol. Živelný
prístup však priniesol aj veľa pozitív-
nych momentov a vďaka nemu máme
zoznam tritisíc ľudí, ktorí nám neja-
kým spôsobom pomohli - toľko pria-
teľstiev na žiadnom inom stavenisku u
nás nevzniklo. Podarilo sa aj to, čo
sme tvrdili na začiatku – že sa pokúsi-
me polovicu zdrojov získať z iných
ako verejných. Najväčšími verejnými
grantami boli – Granty EHP (nórske
fondy), EÚ, MKSR, ÚZŽNO, Mesto
Žilina. Najväčšími súkromnými pod-
porovateľmi boli – Počítače a Progra-
movanie, Nadácia Kia Motors Slova-
kia, Nadácia Orange, Nadácia Sloven-
skej sporiteľne, ale sila súkromnej
podpory spočívala najmä v tom, že iš-
lo o desiatky sponzorov a grantov a ti-
síce darov – vo verejnej zbierke evidu-
jeme takmer 3-tisíc malých darcov.

Mali sme tiež šťastie, že sa k nám
pridali (zo strachu, že to nezvládne-
me, alebo preto, že uverili, že na to
máme?) odborníci – reštaurátori, pa-
miatkari, historici, projektanti, stav-
bári, fundraiseri, marketéri, umelci.
Niekto zvládal živelný proces a impro-
vizáciu lepšie, iný ťažšie, ale nikto to
nezabalil a každý priniesol to najlep-
šie. Výsledok je zvláštnym úkazom ko-
lektívneho diela a nemusíme sa zaň
hanbiť, stále držíme spolu a neroz-
padli sme sa, hoci na to bolo veľa „krí-
zových” dôvodov. 

Aké využitie sa plánuje?
Nová synagóga Žiline bude centrom

súčasného umenia a kultúry. Základom
programu budú výstavy súčasných umel-
cov doplnené sprievodnými aktivitami
(prednáškami, workshopmi, diskusiami
atď.) a okrem toho budeme hostiť ďalšie
kultúrne a komunitné aktivity – koncer-
ty, festivaly, konferencie...

To, prečo to vlastne robíme, sme si
uvedomovali len postupne a zostáva
to naďalej ako najdôležitejšia otázka,
hoci sme od začiatku okrem Behren-
sovej architektúry ako motivácie tvrdi-
li aj to, že chceme dať pamiatke nový
život. To nás odlišuje od iných – tí istí
ľudia málokedy rekonštruujú kultúr-
nu inštitúciu aj ju napĺňajú obsahom
a ďalších 30 rokov prevádzkujú. Od
prvého roku, hneď po prvých rekon-
štrukčných (demolačných) prácach
sme spustili umelecké a kultúrne ak-
cie - asi to už ani inak po rokoch strá-
vených na Stanici Žilina-Záriečie ne-
vieme (a ani nechceme?) robiť. Poot-
vorenia, počas ktorých sa v rekon-
štruovanej budove striedali výstavy,
koncerty, festivaly, stretnutia, privied-
li na stavenisko tisíce ľudí. Chvalabo-
hu sa nikomu nič nestalo a môžeme
hrdo tvrdiť, že sme architektúru no-
vého kultúrneho centra v synagóge
naplno otestovali – a vďaka skúsenos-
tiam z týchto akcií ju aj menili a pri-
spôsobovali. 

Veľmi chceme, aby vznikajúca kul-
túrna inštitúcia a jej program boli z
21. storočia, aby sa tu diali veci, ktoré
budú premyslenou kombináciou kri-
tického diskurzu a produkcie umenia,
na lokálnej úrovni aj s výrazným ko-
munitným rozmerom. Pootvorenia
boli dobrým testom, či sa práve v rovi-
ne budúceho programu môže odo-
hrať (ďalšie) skutočné dobrodružstvo.

Kde je možne sledovať vaše aktivity
na internete?

www.novasynagoga.sk , www.facebo-
ok.com/novasynagoga, www.flickr.
com/novasynagoga. 

Aké plány sú s rozvojom synagógy v
budúcnosti?

Zmluvu na objekt máme do roku
2041. Potom sa uvidí. �

Rekonštruovali Novú synagógu v Žiline
Rozhovor s Marekom Adamovom – 1I. časť 

Narodil som sa v novembri 1978 v Žiline, študoval v Bratislave na FiFUK kul-
turológiu a manažment kultúry. Okrem stáží (napríklad v Kulturfabrik v Lu-

xembursku) som nikdy nikde nepracoval, pretože už v roku 1998 sme ako vyso-
koškoláci s priateľmi založili občianske združenie Truc sphérique (v ktorom som
riaditeľ) s cieľom podporovať súčasné umenie, kultúru a komunitný život. 


