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Připravuji  

 

Náhradní život: Divadlo v terezínském ghettu ve svědectví českých přeživších. Práce zkoumá 

témata a jejich obměny ve svědectvích přeživších od roku 1945 do dneška. Hlavním tématem, 

celých šedesát let neměnným, je víra přeživších, že jim divadlo pomohlo vyrovnat se s 

životem v ghettu. Práce dále ukazuje svědectví jako rétorický výkon, který se pomohl 

přeživším vyrovnat s politickými a sociálními změnami v Československu a poté v České 

republice.  

 

Divadelní identita: české, německé a sionistické kabarety z terezínského ghetta. Práce zkoumá 

tři odlišné skupiny československých Židů, kteří se vlastní volbou přičlenili k národnosti, 

jazykovým, kulturním a politickým svazkům, na divadelních jevištích v ghettu. 
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