
Dílo je připomínkou lidských osudů, 
které byly zasaženy pohnutými 
událostmi v letech 1938–1945,  
ale i neméně tragickými důsledky  
v letech následujících.

Dílo Restlicht zapůjčil autor  
městu Pacov a v České republice  
je vystaveno podruhé po moravském 
Mikulovu.

Výstava je uspořádaná ve spolupráci 
se spolkem Tikkun Pacov, který se 
stará o obnovu židovských památek 
a připomínku židovské historie 
v Pacově.

 

Výstava potrvá do 1. 10. 2021.
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„Baldachýn, jako svatební baldachýn neboli chuppah (hebrejsky 
„střecha nad hlavou“), střecha jako střecha stánku suka, kterou 
prosvítají třpytivé hvězdy – to jsou posvátné, přenosné příbytky, 
které tento památník připomíná. (...)
I u tohoto pavilonu prosvítá ocelovou střechou na čtyřech pilí-
řích třpytivá obloha, avšak namísto listí nebo látky baldachýnu 
pro-niká záře oblohy malými otvory. Otvory tvoří číslice osudo-
vých letopočtů 1938 až 1945, které byly vysekány do ocelového 
plechu. A ne jen tak ledajakým způsobem: imitují totiž tetování! 
Jednotlivé dírky perforace propouštějí ostré světlo dopadající 
na návštěvníky, zdržující se pod ochranou stínu. Vpichy jehlou 
jako nositelé světla a tím vzniklé »tetování« návštěvníka světlem 
dodávají tomuto místu výjimečnou atmosféru.“ (...)
(Výňatek z textu RESTLICHT (Zbytek světla) od Joanne Wieland-Burston)

“A baldachin, like the marriage canopy, the chuppah; a roof like 
the roof of a sukkah topped with branches and leaves through 
which the stars can be seen – these are the sacred, portable 
shelters that this commemorative sculpture suggests. (...)
The sky is also visible through this steel roof structure, sup-
ported by four pillars. In this case, not through foliage and not 
through fabric, but through small drilled holes. Perforated into 
the steel plate of the roof are the fateful years 1938 to 1945. But 
not just any old how, they are made to look like tattoos! Light 
falls through each of these holes onto the visitors standing be-
low in the shade of the canopy. It is the way in which the light 
falls on the visitors like the prick of a tattoo needle that makes 
this place so special.” (...)
(Excerpt from Joanne Wieland-Burston’s text entitled RESTLICHT) 
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„Ein Baldachin, wie der Hochzeitsbaldachin, die Chuppah, ein 
Dach, wie das der Laubhütte, durch das die Sterne schimmern – 
das sind die sakralen, tragbaren Räume, die diese Gedenkstätte 
andeutet. (...)
Auch bei diesem Pavillon schimmert unter einem Stahldach auf 
vier Pfeilern der Himmel hindurch, diesmal nicht durch Laub, 
noch durch Baldachinstoff, sondern durch kleine Bohrungen. Es 
sind die Zahlen der schicksalhaften Jahre 1938 bis 1945, die in 
die Stahlplatte perforiert wurden. Doch nicht auf irgendeine Art, 
sondern als Nachahmung von Tätowierungen! Die einzelnen 
Nadelstiche lassen Licht auf den Besucher fallen, der sich im Be-
reich des Schattens aufhält. Die Stiche als Lichtüberträger, die 
entstehende »Tätowierung« des Besuchers mit Licht, machen 
den besonderen Eindruck dieses Ortes aus.“ (...)
(Textauszug aus RESTLICHT von Joanne Wieland-Burston)
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