
 

SCHALEKOVI – STŘEDOEVROPSKÁ RODINA 
Pět biografií vypráví sto let historie 

Putovní výstava Schalekovi – středoevropská rodina vypráví dějiny střední Evropy pomocí pěti 
biografií pražské německo-česko-židovské rodiny Schaleků. Výstava skláda se z 10 
oboustranných (česká a německá strana) rollupů, rozměr: 100 cm šířka, 200 cm výška, 1 
ouboustranný rollup, rozměr: 120 cm šířka, 200 cm výška. 

Krátký dokumentární film k výstavě najdete zde: http://bit.ly/schaleks_film_cz 

Jde o pět protagonistů:  

Robert Schalek (1877–1963): spisovatel, předsedající soudce v procesu s jasnovidcem 
Hanussenem, který měl později úspěšnou kariéru za nacistů v Berlíně 
Alice Schaleková (1874–1956): jediná válečná zpravodajka v celé c. a. k. monarchii 
a světoběžnice 
Malva Schaleková (1882–1945): malířka, mimo jiné obrazů z terezínského ghetta  
Lisa Fittko (1909–2005): pomáhala uprchlíkům před nacistickým režimem, např. literárnímu 
kritiku a filosofu Walter Benjamin 
Fritz Schalek (1913–2006): odbojář, emigrant a aktivista německé menšiny v Československu 

Výstava kromě těchto pěti životopisů představuje i jejich historické pozadí a ukazuje tak 
různorodé zpřetrhané vazby v srdci Evropy, které byly znovu navázány po pádu Železné Opony. 



Kontextuální tabule tématizují mimo jiné židovský život v Praze a Vídní na přelomu století, 
první světovou válku a roli žen v ní nebo postavení Němců v Československu před a po odsunu. 

Výstava si klade za cíl přiblížit široké veřejnosti německo-rakousko-českou historii skrze formu 
jednotlivých lidských osudů, které oslovují na osobní rovině, a to ve všech třech zemích. Film 
a výstava mají mladé návštěvníky pohnout k zamyšlení nad propojením vlastních rodin se 
středoevropskou historií. Tím pádem jsou vhodné jako výchozí bod pro workshopy se školami 
a jinými vzdělávacími institucemi, a to i přeshraničně.  

Autorem výstavy a filmu je publicista Ralf Pasch ve spolupráci s Německým kulturním fórem 
střední a východní Evropy, které má také na starosti grafickou stránku. Film vytváří oceněná 
berlínská produkční firma „Die Kulturingenieure“ pomocí 2-D animací z fotografií 
a dokumentů. 
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