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ÚVOD

EINFÜHRUNG

G

D

rážďanský městský festival Bunte Republik
Neustadt (BRN, Pestrá republika Neustadt)
se zrodil v bouřlivém přelomovém roce 1990.
Ve veselé a současně politicky střízlivějící náladě vyhlásili obyvatelé drážďanské čtvrti Äußere Neustadt
(Vnější Nové Město) vlastní Pestrou (Bunt) (a nikoliv Spolkovou/Bund) republiku v podobě třídenního
pouličního festivalu.
Krátce před zavedením německé marky dne
1. července 1990 vytvořila »prozatímní vláda« vlastní
měnu a státní vlajku, vydávala dekrety, tiskla ústřední tiskový orgán i pasy. A od té doby byl každoročně
třetí červnový víkend v této oblíbené drážďanské
čtvrti ve znamení oslav (viz str. 44).
V roce 2006 založili Stefanie a Sebastian Schwerkovi Muzeum BRN (viz str. 13), které od roku 2010
natrvalo zakotvilo v komunitním domě Stadtteilhaus
(Obecní dům) v ulici Prießnitzstraße 18. Pomocí stále

eboren wurde das Dresdner Stadtteilfest
Bunte Republik Neustadt (BRN) im turbulenten Wendejahr 1990. Aus einer politikenttäuschten Bierlaune heraus riefen Bewohner*innen der Äußeren Neustadt spaßeshalber eine eigene,
eben bunte (statt Bundes-)Republik in Form eines
dreitägigen Straßenfestes aus.
Kurz vor Einführung der D-Mark am 1. Juli 1990
legte die »provisorische Regierung« eine eigene Währung samt Staatsflagge auf, erließ Dekrete, gab ein
Zentralorgan und Pässe heraus. Seither feierte Dresdens Szeneviertel alle Jahre wieder am dritten Juniwochenende unter wechselnden Vorzeichen (siehe
S. 44)
2006 gründeten Stefanie und Sebastian Schwerk
das BRN-Museum (siehe S. 13). Seit 2010 hat es seinen festen Sitz im Stadtteilhaus Prießnitzstraße 18.
Mit Schwerpunkt auf der Geschichte dieses Festes
4

2007
2014

2013

expozice i dočasných speciálních výstav tak muzeum zpracovává historii tohoto festivalu a vypráví
příběhy z mikrokosmu této čtvrti, jejíž obyvatelé
jsou známí tím, že si nenechají všechno líbit a že
chtějí aktivně utvářet své okolí.
A jelikož rádi navštěvujeme své sousedy a zajímáme se o příběhy a specifika zdejšího regionu a jeho
muzeí (viz str. 54), došlo v minulém roce k navázání
hlubšího partnerství s Oblastní muzeem v Děčíně
(viz str. 11).
Po úvodních slovech a zdravicích tato brožura
obsahuje chronologický přehled všech speciálních
výstav, na který navazují kapitoly představující vybrané hlavní akce v muzeu a jeho výstavy, které nezřídka vznikaly za neobvyklých okolností. Pro lepší
pochopení je na závěr přidán speciální »slovník pro
zasvěcené« (viz str. 57).

erzählen die Dauerausstellung und temporäre Sonderschauen Geschichten aus dem Mikrokosmos dieses Viertels, dessen Bewohner*innen dafür bekannt
sind, sich nicht alles gefallen zu lassen und ihr Umfeld aktiv mitzugestalten.
Seit vorigem Jahr besteht die Partnerschaft mit
dem Regionalmuseum Děčín (siehe S. 54 ). Wir besuchen unsere Nachbarn gern und erzählen uns gegenseitig die Geschichten unserer Museen, Regionen und ihrer Besonderheiten. (siehe S. 11 )
Nach Vor- und Grußworten sind alle Sonderausstellungen chronologisch aufgelistet. Es folgen
einzelne Kapitel zu ausgewählten Museums-Höhepunkten. Darin werden besondere Sonderschauen
vorgestellt und erzählt, wie sie zustande kamen, da
dies nicht selten unter ungewöhnlichen Umständen
geschah. Zum besseren Verständnis erklärt ein Glossar (siehe S. 57) spezielle »Insider-Vokabeln«

×

×
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Ein Dank als Vorwort

Poděkování jako předmluva

gewidmet der Museumsleiterin von 2010 bis 2020

věnováno ředitelce muzea 2010 až 2020

A

V

roce 2009 začala Anett Lentwojt budovat
dokumentační centrum1 drážďanské městské části Neustadt. Základem se staly narychlo zachráněné historické dokumenty z archivu
Zájmového sdružení Vnější Nové Město (Interessengemeinschaft Äußere Neustadt2), který byly v roce
2004 poškozeny v důsledku žhářství a následného
hašení vodou a pískem. V jinak prázdné místnosti
pak stálo 20 přeplněných krabic od banánů, hromada starých novin a stůl. V reakci na její žádost o pomoc, směřované na drážďanský městský archiv,
se Anett Lentwojtové dostalo rozsáhlé podpory přimo od jeho ředitele profesora Thomase Küblera.
»Vysvětlil mi nejen právní základy, poskytl praktické
tipy a zprostředkoval kontakty, ale především ve mně
vzbudil vášeň pro archivní práci.«
A od té doby tak na adrese Prießnitzstraße 18
opět přijímáme a shromažďujeme svědectví o historii této městské části. Za účelem rozšiřování sbírkového fondu současně začala Anett Lentwojt cíleně
oslovovat konkrétní lidi. K výraznému rozšíření fondu
tak došlo již o rok později, když se jeho součástí staly exponáty od spoluzakladatele Muzea BRN Sebastiana Schwerka. »Je úžasné, kolik se toho podařilo
nashromáždit, ačkoli lidé tehdy nefotili tolik jako
dnešní generace selfie.« podivuje se Anett Lentwojt.
Další pomoc přišla od mnoha dobrovolníků
a praktikantů, například při sestavování databází
nebo jako obsluha stánků na historických trzích.
Činnost archivu je dodnes téměř výhradně závislá

nett Lentwojt war 2009 angetreten, um das
Stadtteildokumentationszentrum1 für die
Dresdner Neustadt aufzubauen. Den
Grundstock bildeten Unterlagen aus dem Geschichtsarchiv der Interessengemeinschaft Äußere Neustadt2,
die von Brandstiftung und sandigem Löschwasser
2004 beschädigt und bei der Bergung durcheinandergekommen waren. 20 vollgepackte Bananenkisten, ein Haufen alter Zeitungen und ein Tisch befanden
sich in dem ansonsten leeren Zimmer. Auf ihren Hilferuf ans Stadtarchiv erhielt Anett Lentwojt umfangreiche Unterstützung von dessen Leiter Prof. Thomas
Kübler persönlich. »Er hat mir nicht nur Rechtsgrundlagen erklärt, praktische Tipps gegeben und Kontakte vermittelt, sondern vor allem die Leidenschaft,
dass man für das Archivwesen brennen kann.«
Seither werden in der Prießnitzstraße 18 wieder
Zeugnisse zur Stadtteilgeschichte entgegengenommen und gesammelt. Anett Lentwojt sprach darüber
hinaus gezielt Leute an, um den Fundus zu erweitern. Dieser vergrößerte sich im Jahr darauf erheblich mit der Übernahme der Exponate von BRN-Museums-Mitgründer Sebastian Schwerk. »Erstaunlich,
wie viel da zusammengekommen war«, staunte Anett
Lentwojt, »obwohl damals noch gar nicht so viel fotografiert wurde wie in der heutigen Selfie-Generation.«
Weitere Hilfe leisteten Freiwillige und Praktikant*innen, etwa beim Einrichten von Datenbanken
oder der Standbetreuung auf Geschichtsmärkten.
Bis heute ist die Archivarbeit fast komplett auf Spen6

na darech a dobrovolné práci. »Ale když to člověk
dělá rád, spousta věcí se mu vrátí,« říká Anett Lentwojt a děkuje rodině i přátelům, kteří jí pomáhali s
financováním, budováním i vymalováním archivu.
S převzetím sbírkového fondu BRN v roce 2010
se její povinnosti okamžitě rozšířily o kurátorství
výstav. Čerstvá ředitelka muzea se tak musela naučit vytvářet koncepty a s velice omezeným rozpočtem připravovat stálé i speciální výstavy, z nichž
některé během BRN-víkendů procházely celou budovou. Díky doslovné červené
niti, popiskům na dveřích
a srozumitelným exponátům dosáhla muzejní didaktika v tomto případě takové
úrovně, že umožnila návštěvu muzea i bez průvodce.
V následujícím roce
se díky reorganizaci prostor v rámci budovy podařilo rozšířit výstavní plochy, takže od té doby má muzeum k dispozici
dvě místnosti. Doposud si muzeum prohlédlo
přibližně 6 200 hostů, mezi nimi také starostové, vedoucí místních úřadů, televizní pracovníci, velvyslanci jiných
mikronárodů3, umělci z Německa
i ze zahraničí, díky čemuž došlo
k rozvoji další spolupráce.
»Stadtteilhaus je co do
počtu nájemníků, členů spolků a hostů,
kteří sem každo-

den und ehrenamtliches Engagement angewiesen.
»Doch wenn man es gern macht, kommt vieles zurück«, versichert Anett Lentwojt und dankt ihrer Familie und Freund*innen, dass sie so manches mitfinanziert, mitgebaut und mitgestrichen haben.
Zugleich hatte sich mit der BRN-Bestandsübernahme 2010 ihr Aufgabenfeld um das Kuratieren von
Ausstellungen erweitert. Die frischgebackene Museumsdirektorin lernte Konzepte zu entwickeln und mit
den wenigen Mitteln Dauerund Sonderschauen zu gestalten, die sich an den BRNWochenenden teils durch das
gesamte Haus zogen. Mit
dem sprichwörtlichen roten
Faden, den Ausstellungstiteln
als Türöffner und selbsterklärenden Exponaten hatte
die Didaktik nunmehr eine
Qualitätsstufe erreicht, die
Museumsbesuche auch ohne
Führungen möglich machte.
Im Jahr darauf vergrößerte sich die Kernfläche
durch Umzug innerhalb des Hauses – seither stehen
zwei Museumsräume zur Verfügung. Rund 6.200 Gäste kamen bisher, darunter Oberbürgermeister und
Ortsamtsleiter, Fernsehleute und Botschafter*innen
anderer Mikronationen3 sowie Künstler*innen aus
dem In- und Ausland; Kooperationen entstanden.
»Das Stadtteilhaus ist hinsichtlich der Zahl seiner
vielen Mieter, Vereinsleute und Gäste, die hier im
Jahr ein- und ausgehen, mit der Semperoper vergleichbar: Es ist ein Hotspot«, schwärmte Anett Lentwojt von der anregenden, lockeren Atmosphäre und

Wenn zehn Leute Quatsch
erzählen, ist das nicht nur
sehr lustig, sondern auch
sehr kreativ.
Když deset lidí mluví
nesmysly, je to nejen velmi
vtipné, ale také velmi
kreativní.

7
Anett Lentwojt

der bereichernden Vielfalt. »Ich habe so viele Geschichten gehört, ich habe verschiedenste Kulturinitiativen und politisch Engagierte kennengelernt.«
Solcherart Gremienarbeit gestaltete sie als Mitglied der von 2011 bis 2017 bestehenden Schwafelrunde4 aktiv mit. Sie war begeistert, über andere
Sichtweisen neue Impulse zu bekommen und zu erleben, »dass es tatsächlich positive Effekte hat, wenn
man die Anwohner einlädt, sich in die BRN-Gestaltung einzubringen – dass der Anteil der kreativen
Angebote dann tatsächlich steigt«. Über die nötigen
Absprachen lernten viele Nachbar*innen sich besser
kennen und tauschten sich aus, oft über das Festwochenende hinaus.
Für besseren Informationsaustausch setzte Anett
Lentwojt sich auch ein, indem sie 2011 die BRNZeitung, das Satireblatt aus dem Fundus, wiederbelebte und sich als Redaktionsmitglied in die Neuauflagen einbrachte: »Wenn zehn Leute Quatsch erzählen, ist das nicht nur sehr lustig, sondern auch
sehr kreativ.«

×

Zitate aus:
Interview von Sabine Förster mit Anett Lentwojt
am 12.12.2020 im BRN-TV

ročně přicházejí a odcházejí, srovnatelný se Semperovou operou: je to hotspot,« říká Anett Lentwojt
o zdejší podnětné, uvolněné atmosféře a různorodé
nabídce »Vyslechla jsem si díky tomu nespočet příběhů, poznala nejrůznější kulturní iniciativy i politicky angažované lidi.«
Tento způsob aktivní komunitní práce navíc
aplikovala i jako členka zdejšího lokálního koordinačníhi grémia Společenství hranatého stolu4, které
fungovalo v letech 2011 až 2017. Díky tomu získávala
další nové podněty a pohledy – »je skutečně dobré
se bavit s občany, jak má BRN fungovat, a touto cestou se k nám dostala také spousta kreativních nápadů«. Díky takové komunikaci a koordinaci navíc lépe
poznáte své sousedy a navážete vztahy, které jdou
nad rámec festivalového víkendu.
Ke zlepšení toku informací přispěla Anett Lentwojt také tím, že v roce 2011 obnovila Noviny BRN,
satirické listy ze sbírkového fondu, a v roli členky redakčního týmu přispívala do nových vydání: »Když
deset lidí mluví nesmysly, je to nejen velmi vtipné,
ale také velmi kreativní.«

×

Citáty z:
rozhovor Sabine Förster s Anett Lentwojt
dne 12.12.2020 na BRN-TV

Materialsichtung durch
Anett Lentwojt im Stadtteilarchiv, 2010
Anett Lentwojt třídí dokumenty v archivu Obecního
domu

DMAX-TV-Dreh, 2013
natáčení s DMAX-TV, 2013

Martin B. Chidiac

Hodno kabinetu zázraků
zdravice z Úřadu pro kulturu
a památkovou péči

Einer Wunderkammer würdig

M

Grußwort aus dem Amt für Kultur

uzeum BRN již deset let obohacuje drážďanskou muzejní krajinu. Není sice tak staré jako drážďanské Státní umělecké sbírky, které se mohou pochlubit 462 lety historie, ale
nalezneme v něm mnoho obdivuhodných artefaktů,
které by možná našly své místo taktéž v kurfiřtském
kabinetu umění a zázraků – pokud by v té době existovaly –, i když sbírka BRN je samozřejmě zcela republikánská. Mám na mysli především Řád aktivisty
bramborého tisku5, který mi byl propůjčen jakožto
členovi Společenství hranatého stolu (bez rytířů)
a který je jistě uložen v »Šedé klenbě« archivu.
Z 52 institucí uvedených v muzejním průvodci
města Drážďany není toto muzeum ani nejmenším,
ani nejmladším, ale má svůj vlastní profil: Muzeum
BRN prezentuje výjimečné svědectví o společenských změnách a o občanské angažovanosti v obdo-

und Denkmalschutz

S

eit zehn Jahren bereichert nun das BRN-Museum die Museumslandschaft in Dresden. Es
ist damit nicht ganz so alt wie die auf 462 Jahre zurückblickenden Staatlichen Kunstsammlungen,
beherbergt aber viele sonderbare Artefakte, die womöglich gar einen Platz in der kurfürstlichen Kunstund Wunderkammer gefunden hätten – so sie damals existiert hätte –, obgleich die BRN-Sammlung
freilich ganz und gar republikanisch ist. Ich denke da
besonders an den Kartoffeldruck-Aktivistenorden5,
den ich als Mitglied der Schwafelrunde (ohne Ritter)
verliehen bekam und der im »Grauen Gewölbe« des
Archivs sicher aufbewahrt wird.
9

Von den 52 im Museumsführer der Landeshauptstadt aufgeführten Einrichtungen weder die kleinste
noch die jüngste, besitzt es ein eigenes Profil: Das
BRN-Museum stellt ein überragendes Zeitzeugnis
des gesellschaftlichen Umbruchs und des bürgerschaftlichen Engagements der Nachwendezeit dar.
Seit 2013 nehmen die hier gestalteten Ausstellungen
an der Museumsnacht Dresden6 teil – ein wichtiger
Schritt in die öffentliche Wahrnehmung. Auch mit
den seither angebotenen regelmäßigen Öffnungszeiten steigerten sich die Gästezahlen wesentlich.
Mittlerweile ist das Haus unter den Museen in der
Euroregion Elbe/Labe gelistet und nimmt damit fast
europäische Dimensionen an.
Ich wünsche dem Museum und dem zugehörigen
Archiv noch mindestens weitere zehn Jahre mit spannenden Geschichten und bunten Nächten.

bí po roce 1989. Od roku 2013 jsou zdejší výstavy součástí drážďanské Muzejní noci6, což je důležitý krok
směrem ke zvýšení povědomí o muzeu u veřejnosti.
Taktéž zavedení pravidelné otevírací doby přispělo
k výraznému navýšení počtu návštěvníků. Muzeum
je uvedeno i v přehledu muzeí Euroregionu Elbe/
Labe, čímž se dostává téměř na evropskou úroveň.
Přeji muzeu a jeho archivu minimálně dalších
deset let vzrušujících příběhů a pestrých nocí.

×

MARTIN B. CHIDIAC

referent pro muzea, festivaly a interkulturní dění

×

MARTIN B. CHIDIAC

Referent für Museen, Feste und Interkultur

Kartoffeldruckkünstler Thomas Preibisch, 2010
umělec bramborového tisku Thomas Preibisch, 2010

Lustgarten BRN, 2013
Zahrádka touhy BRN, 2013

Der Geist der Vielfalt

Duch rozmanitosti

Grußwort aus Děčín

zdravice z Děčína

W

S

ousední Sasko se v Čechách pomalu učíme
poznávat. Jakoby hranice byla stále na překážku. Zvykli jsme si alespoň jezdit do Drážďan na výstavy. Několikrát jsem se tak víceméně
náhodou ocitl i na vánočních trzích či vinných slavnostech na Hauptstraße.
Je to osm let, co jsem na doporučení přátel poprvé navštívil festival »Bunte Republik Neustadt«
(BRN). První setkání bylo pro mě kulturním šokem.
Nic podobného v Čechách není a nezažil jsem to ani
na cestách po Evropě. Atmosféra se v době festivalu
maličko blíží kulturním akcím na pražské náplavce.
Tam ale není úplně zvykem, aby se na organizaci podíleli místní lidé a obyvatelé byli vtaženi do dění.
A BRN je také nejméně pětkrát větší.

ir in Böhmen lernen nur allmählich das
benachbarte Sachsen kennen. Es ist, als
ob die Grenze immer noch ein Hindernis
darstellt. Immerhin reisten wir zu Ausstellungen nach
Dresden. Dort fand ich mich mehrmals, mehr oder
weniger zufällig, auf den Weihnachtsmärkten oder
dem Weinfest auf der Hauptstraße wieder.
Es ist acht Jahre her, dass ich auf Empfehlung
von Freund*innen das erste Mal die »Bunte Republik
Neustadt« (BRN) besuchte. Es war ein Kulturschock.
So etwas gibt es in Tschechien überhaupt nicht. Auch
auf meinen Reisen durch Europa habe ich so etwas
noch nie erlebt. Die Atmosphäre während der BRN
ähnelt ein wenig den Kulturveranstaltungen am Prager Ufer. Dort ist es allerdings nicht üblich, dass die
11

Menschen vor Ort an der Organisation beteiligt sind
und die Bewohner*innen in das Geschehen einbezogen werden. Außerdem ist die BRN mindestens fünfmal so groß.
Die Kombination aus Erlebnissen für Auge und
Ohr mit fremdländischer Gastronomie war faszinierend. Besonders gefallen hat mir die musikalische
Vielfalt: Country, Chansons, Klezmer, Jazz, bizarre
Blasmusik und sehr gute einheimische Künstler*innen aller Genres. Außerdem traten Kinderbands auf,
es gab Tanz und Theater. Hoffentlich kann das Festival bald wieder durchstarten!
Es ist gut, dass unser gemeinsames Projekt dem
BRN-Museum helfen wird, denn wir brauchen heute
mehr denn je die Erinnerung an gelebte Vielfalt und
Toleranz.

×

VLASTIMIL PAŽOUREK

Direktor des Regionalmuseums in Děčín

Banda Comunale, 2015

Kombinace vizuálních
a hudebních zážitků spojená s cizokrajnou gastronomií byla fascinující. Bavila mě především hudební
rozmanitost – country, šansony, kletzmer, jazz, bizarní
dechovka a velmi kvalitní
místní umělci všech žánrů.
K tomu vystupování dětVlastimil Pažourek
ských hudebních souborů,
tanec a divadlo. Snad se podaří festival brzo obnovit!
Určitě je dobře, že naším společným projektem
pomůžeme muzeu BRN, neboť připomínat si žitou
rozmanitost a toleranci potřebujeme nyní více než
kdy jindy.

×

VLASTIMIL PAŽOUREK

ředitel Oblastního muzea v Děčíně

2013

1996

Gute Zeit mit guten
Freund*innen
Grußwort der Museumsgründer*innen

D

ass die BRN nicht mehr das ist, was sie mal
war – dazu gibt es wohl keine zwei Meinungen. Ob die Erinnerungen an die frühen BRNJahre heute schon (oder überhaupt) in ein Museum
gehören, darüber lässt sich aber trefflich streiten.
Definitiv war dies jedoch nicht die Intention, als
Ende April 2006 gegen fünf Uhr morgens im Alten
Wettbüro die Idee entstand – für solche großen Pläne wären wir auch gar nicht klar genug im Kopf gewesen. Was wir eigentlich wollten: viele alte Fotos an
einem Stand ausstellen, um eine gute Zeit mit vielen
Freund*innen zu haben (und dabei möglichst viel
Bier zu verkaufen). Was stattdessen auf uns zukam,
war eine aufregende Mischung aus Euphoriewelle
und mühsamer Plackerei.
Denn kaum hatten wir großspurig eine Pressemeldung in die Welt gejagt, standen unsere Telefone nicht mehr still. Selbst wenn wir gewollt hätten
(und nicht selten wollten wir), gab es nun kein Zurück
mehr. Menschen schickten Fotos, Zeitungsartikel,
Videokassetten, T-Shirts, BRN-Pässe7, BRN-Geld8,
Waffeleisen9, Musikinstrumente, Briefe, Warnungen,
Dankschreiben, …
Aus dem geplanten Stand wurde eine temporär
gemietete Erdgeschosswohnung am Nordbad, aus
dem Bierverkauf wurde gar nichts. Zu viele andere
Sachen waren zu tun. Immerhin: Das mit der sehr guten Zeit mit sehr vielen Freund*innen hat ausge-

Dobrá zábava s dobrými přáteli
zdravice od zakladatelů muzea

N

a to, že BRN už není, co bývala, již asi nejsou
rozdílné názory. Je však otázkou, zda vzpomínky na první léta BRN už dnes patří do
muzea (nebo zda-li tam vůbec patří).
Každopádně to nebyl záměr, když se na konci
dubna 2006 kolem páté hodiny ranní v restauraci Altes Wettbüro zrodil nápad, pro jehož dosah jsme
jistě neměli v hlavě dost jasno. Vlastně jsme chtěli
jen vystavit na stánku spoustu starých fotografií,
pobavit se se spoustou přátel (a prodat co nejvíce
piva). Místo toho na nás dolehla vzrušující směs euforie a nudné dřiny.
Jakmile jsme totiž rozeslali velkolepě pojatou
tiskovou zprávu, naše telefony se už nezastavily.
I kdybychom chtěli (a to jsme často chtěli), nebylo
cesty zpět. Lidé posílali fotografie, novinové články,
videokazety, trička, BRN-pasy7, BRN-peníze8, vaflovače9, hudební nástroje, dopisy, varování, děkovné
dopisy, ...

13

Z plánovaného stánku se stal dočasně pronajatý přízemní byt u plavecké haly Nordbad. Z prodeje
piva sešlo úplně a místo toho jsme museli dělat
mnoho dalších věcí najednou. Co se však podařilo,
byla spousta zábavy se spoustou přátel. A dovolte
se nám skromně pochlubit: v Drážďanech jsou oficiální muzea, která za rok napočítají méně návštěvníků,
než kolik jsme jich během tří
dnů přivítali na třiceti metrech
čtverečních výstavní plochy.
Brzy se ukázaly dvě věci:
za prvé, zájem byl příliš velký
na to, abychom to nechali u
jednorázové akce. A za druhé,
celá věc patřila ve střednědobém horizontu do lépe organizovaných rukou. Proto pro
nás bylo velkou úlevou, když
se nám po třetím kole ve vlastní režii podařilo získat
Stadtteilhaus jako nového provozovatele.
Fakt, že muzeum BRN stále existuje, nám připadá téměř neskutečné: není na to vlastně příliš brzy?
Je takové muzeum potřeba? O tom se teď můžeme
dále dohadovat. Ale jedna věc musí být jasná: pokud se v tomto muzeu někdy objeví cedule »Klid
prosím!«, vezmeme si to vše zpět.

zeichnet geklappt. Und so viel Angeberei darf auch
noch sein: Es gibt offizielle Museen in Dresden, die
jährlich weniger Besucher*innen zählen, als wir an
den drei Tagen auf dreißig Quadratmetern Ausstellungsfläche begrüßten.
Zwei Dinge wurden schnell klar: Erstens war das
Interesse viel zu groß, um es bei einem Mal zu belassen. Und zweitens gehörte
das Ganze mittelfristig in
besser organisierte Hände.
Deshalb war die Erleichterung riesig, als wir nach dem
dritten eigenen Anlauf das
Stadtteilhaus als neuen Betreiber gewinnen konnten.
Dass es das BRN-Museum immer noch gibt, erscheint uns fast unwirklich:
Ist es nicht eigentlich zu früh dafür? Braucht es so
ein Museum? Darüber kann jetzt jeder vor Ort streiten – denn eines muss klar sein: Falls in diesem Museum jemals ein »Bitte Ruhe!«-Schild steht, holen
wir es uns zurück.

Falls in diesem Museum
jemals ein »Bitte Ruhe!«Schild steht, holen wir es
uns zurück.
Pokud někdy v tomto
muzeu bude nápis »Ticho«,
vezmeme ho zpět.

×

STEFANIE UND SEBASTIAN SCHWERK

×

verschwägert infolge der BRN 2006

STEFANIE A SEBASTIAN SCHWERKOVI
příbuzní v důsledku BRN 2006
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scheune, 2010

Flyer zum BRN-Museum in der scheune, 2007
leták o Muzeu BRN v kulturním centru scheune, 2007

BRN-Museums-Sonderausstellung »Lustgarten«, 2016
speciální výstava Muzea BRN »Zahrádka touhy«, 2016
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Deset let muzea BRN
chronologie výstav

D

Zehn Jahre BRN-Museum
eine Ausstellungschronik

A

ne 12.12. ve 12:12 hodin, v roce 20. výročí
BRN bylo formou slavnostního předání muzejního klobouku10 Sebastianem Schwerkem
na Anett Lentwojt a Ullu Wacker otevřeno Muzeum
BRN. O hudební doprovod se postarala kapela Subtett a první návštěvníci si mohli prohlédnout stálou
expozici umístěnou v menší místnosti orientované
do ulice ve druhém poschodí.
V následujících deseti letech vznikla řada výstav, v některých letech dokonce i tři. Při zvláštních
příležitostech, jako je BRN a Muzejní noc, taktéž
v rozšířené podobě na dalších výstavních plochách
v Obecním domě (Stadtteilhaus).

m 12.12. um 12:12 Uhr eröffnete im 20. Jubiläumsjahr der BRN das ihr gewidmete Museum mit feierlicher Hutübergabe10 von Sebastian Schwerk an Anett Lentwojt und Ulla Wacker.
Die Band Subtett spielte auf, erste Führungen zeigten die Dauerschau in dem kleinen straßenseitigen
Raum im zweiten Obergeschoss.
In den folgenden zehn Jahren wurden zahlreiche
Ausstellungen erarbeitet, in manchen Jahren sogar
drei. Zu besonderen Anlässen wie BRN und Museumsnacht wurde das Museum um weitere Sonderausstellungsflächen im Stadtteilhaus erweitert.

×

×
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× Eröffnung des Museums als Dauerausstellung zur Geschichte der BRN seit 1990 mit
Schwerpunkt auf Fotos und Objekten aus
den Anfangsjahren

2010
.......

× Erweiterung der Dauerausstellung um den

2011
.......

Amtsantritt der Schwafelrunde 2011

× »Ich werde bewohnt!« – Vom Übergang

zur Marktwirtschaft 1990–1993
SPEZIAL: »Neustadt unterm Hakenkreuz«
– Sonderschau zum Thema 13. Februar 1945
»Früher war die BRN viel schöner!«
– Erweiterte Ausstellungsflächen im gesamten
Haus, inklusive Zimmerpflanzenversammlung
und Fassadenbeflaggung11 zur BRN

×

×

× »Fickt euch, ihr Kackbratzen!«

–
Vom Widerstand gegen Abriss und Gentrifizierung13 sowie dem Engagement für eine
Erhaltung gewachsener Kultur, mehr Freiheit
und Mitsprache
SPEZIAL: »Immer wieder Feiertag – keine
Nazi-Aufmärsche mehr in Dresden« –
Foto-Gastausstellung von Annette Blum zum
Forum 13. Februar
»Das ganze Jahr ist BRN!« – Tafeln zum
bürgerschaftlichen Engagement (Praktikumsarbeit von Sophia von Wilcken)
SPEZIAL: »BRN – Unsere Mikronation« –
Film von Melanie Gäbel (2007) zur ersten Beteiligung an der Museumsnacht und zur BRN

×

× Otevření muzea jako stálé expozice

o historii BRN od roku 1990 se zaměřením
na fotografie a předměty z prvních let.

× Rozšíření stálé expozice o inauguraci
Společenství hranatého stolu 2011

× »Budu obydlen!« – o přechodu k tržnímu

2012
.......

hospodářství 1990–1993
SPECIÁL: »Neustadt pod hákovým
křížem« – zvláštní výstava k 13. únoru 1945
»BRN bývala mnohem hezčí!« – rozšířené
výstavní plochy v celé budově, včetně
shromáždění pokojových rostlin a s BRN
-prapory na fasádě

×
×

× »Fickt euch, ihr Kackbratzen!«

12

(»Jděte
do pr*ele, vy s*áči«) – o odporu proti demolici
a gentrifikaci13, stejně jako o snaze zachovat
přirozenou kulturu, bojovat za větší svobodu
a participaci
SPECIÁL: »Pořád jen svátek – už žádné
nacistické pochody v Drážďanech« –
výstava fotografií Annette Blum u příležitosti
Fóra 13. února
»Celý rok je BRN!« – vystava o občanské
angažovanosti (výsledek praxe stážistky
Sophia von Wilcken)
SPECIÁL: »BRN – náš mikronárod« –
film Melanie Gäbel (2007) o první účasti
na Muzejní noci a o BRN.
12

2013
.......

×
×

×

×

×
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× »Angekommen – Aufgenommen« –
×

× »Příchod a přijetí« – portréty integro-

×

× »25 let BRN – jak to všechno začalo« –
2015
.......

× »20 Jahre danach – Die Neustadt

1990–2010« – Gastausstellung zum gleichnamigen Buch von Joachim Schuster
»Die zwei Leben der Lina Heil –
Ein Leben nach dem Tod ist möglich!« –
Was eine Neustädterin und eine Punkband
gemeinsam haben
SPEZIAL: Gastausstellungen mit Fotos von
Elena Pagel und Malereien von Martin Beier
sowie Erweiterung der Dauerausstellung um
die Geschichte des Lustgartens (2003–2014)
»Gründerzeit und Kreativwirtschaft« –
Zur Entwicklung von Handwerk, Gewerbe
und Gastronomie in der Neustadt

transformace od mikronároda po party-ulici
SPECIÁL: »Pestrá republika Neustadt
a její zahraniční vztahy« – rozšířená výstava
v rámci Muzejní noci s představením spřátelených mikronárodů

×

× »20 let poté – Neustadt 1990–2010« –

×

×

×

2014
.......

×

»25 Jahre BRN – wie alles begann« –
Der Wandel von der Mikronation zur Partymeile
SPEZIAL: »Die Bunte Republik Neustadt
und ihre außenpolitischen Beziehungen«
– Erweiterung zur Museumsnacht mit Vorstellungen befreundeter Mikronationen

vaných migrantů v Neustadtu
»Šedá – pestrá – zlatá | Antonstadt –
Assi-Eck – Goldstaubviertel« – rozvoj
a sanace čtvrti a její gentrifikace (na základě
bakalářské práce Vanessy Grapenthin), vč.
prezentace krátkého filmu během BRN
a Muzejní noci.

hostující výstava ke stejnojmenné knize
Joachima Schustera
»Dva životy Liny Heil – život po smrti je
možný!« – co mají společného žena z Neustadtu
a punková kapela
SPECIÁL: hostující výstavy s fotografiemi
Eleny Pagel a obrazy Martina Beiera
a rozšíření stálé expozice o historii Zahrádky
touhy (2003–2014)
»Od doby gründerské ke kreativní ekonomice« – o rozvoji řemesel, obchodu a gastronomie ve čtvrti Neustadt

×
2016
.......

×

×
×
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Porträts integrierter Migrant*innen in der
Neustadt
»Grau – Bunt – Gold | Antonstadt –
Assi-Eck – Goldstaubviertel« – Die Entwicklung des Sanierungsgebietes und seine
Gentrifizierung (anhand einer Bachelorarbeit
von Vanessa Grapenthin) mit Kurzfilmschau
zur BRN und Museumsnacht

×

»Feuer, Wasser und Posaunen« – 20 Jahre
Stadtteilhaus
»Bunte Republik Neustadt – Was ist die
BRN?« – überarbeitete Dauerausstellung
SPEZIAL: »Die Selbständigen« – Gastausstellungen mit Porträts Neustädter Unternehmerinnen von Christine Starke und fotografischen BRN-Impressionen von Nadine Duchi,
Filmpremiere »The New City – Das bunte
Dresden« – Film von Javier Sobremazas (2017)
zur BRN
»Wie glaubt die Neustadt?« – Glaubensrichtungen/Religionsgemeinschaften im Stadtteil mit Filmpremiere »Die Gretchenfrage«
von Peter Jost (2017)

× »Oheň, voda a trombóny« – 20 let

×

×

AUSSTELLUNGSCHRONIK 2010_2020

×

×

2017
.......

×

×

× »Legendäre Musikauftritte zur BRN« –

Live-Highlights auf den Festivalbühnen
SPEZIAL: »Abgemacht! – Sächsischböhmische Grenzgeschichten« – Gastausstellung zur gleichnamigen Broschüre
Sonderausstellungsflächen »Fashion
Weekend – Was trägt man zur BRN?« und
»Wie riecht die BRN?« während der BRN
und zur Museumsnacht

×
×

× »Legendární hudební vystoupení na BRN«
2018
.......

×

– živá vystoupení na festivalových pódiích
SPECIÁL: »Narušitelé hranic. Příběhy
z česko-saské hranice« – hostující výstava
ke stejnojmenné brožuře
speciální výstavy »Fashion Weekend –
co se nosí na BRN?« a »Jak voní BRN?«
v rámci BRN a Muzejní noci.

×
×

× »Aerosolové umění v Neustadtu v letech

× »Aerosol Art in der Neustadt zwischen

1988 und 2000« – Begleitfilm »Quick Animation«, Defa-Trickfilm (1989)
SPEZIAL: Erweiterung der Ausstellung mit
Sonderflächen zur Graffitiszene und dem
Dokumentarfilm »Der Kosmos ist ein wilder
Traum« von Marian Kiss (1995) zur BRN und
zur Museumsnacht

Obecního domu (Stadtteilhaus)
»Pestrá republika Neustadt – co je BRN?«
– přepracovaná stálá expozice
SPECIÁL: »Podnikání« – hostující výstavy
s portréty neustadtských podnikatelek
od Christine Starke a fotografickými impresemi BRN od Nadine Duchi, filmová premiéra »The New City – pestré Drážďany« – film
Javiera Sobremazase (2017) o BRN.
»V co věří Neustadt?« – náboženské
komunity/společenství v městské čtvrti,
s premiérou filmu »Faustovská otázka«
Petera Josta (2017)

2019
.......
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1988–2000« – doprovodný film »Quick
Animation«, animovaný Defa-film (1989)
SPECIÁL: rozšíření výstavy o speciální
prostory věnované graffiti scéně a dokumentárnímu filmu Mariana Kisse »Vesmír je divoký
sen« (1995) v rámci BRN a Muzejní noci.

×

× »Totgesagt und hochgejubelt – 30 Jahre

BRN« – Erweiterung der Dauerausstellung
zum Jubiläum
SPEZIAL: BRN-TV – dreiteilige Talkshow
mit Gästen aus 30 Jahren BRN als Livestream
an den drei ausgefallenen BRN-Tagen

×

muss wegen Corona abgesagt werden.

12.12.20
............

rozšíření stálé výstavy k výročí BRN
SPECIÁL: BRN-TV – třídílná talk show
s hosty z 30 let BRN v přímém přenosu
během tří zrušených dní BRN

×

× V důsledku koronové pandemie byla

zrušena velká oslava výročí muzea.
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× Die große Jubiläumsfeier des Museums

2020
........

× «Umírající a opěvovaná – 30 let BRN« –

Das ganze Jahr ist BRN!
von Juni bis Dezember 2013

D

Celý rok je BRN!

ie Sonderschau im Jahr 2013 widmete sich
Beispielen kreativen »Ungehorsams« und bürgerschaftlichen Engagements. Die Tafeln gestaltete Sophia von Wilcken, die auf jene fünf Wochen
gern zurückblickt:
»Ich hatte mir in den Kopf gesetzt, mit meinem
Pflichtpraktikum im Studium der Soziologie und Kommunikationswissenschaft etwas zum bunten Leben
dieses Stadtteils beizutragen, den ich so lieben gelernt hatte. Ich erhielt die Aufgabe, die Sonderausstellung zur BRN inhaltlich wie gestalterisch termingerecht auf die Beine zu stellen. So erfüllte sich mein
Wunsch, selbst tätig zu werden. Die Stimmung war
lustig und auf Augenhöhe; Ulla gab kaum die Kaffeekanne aus der Hand, damit die Praktikant*innen
nicht Kaffee kochen mussten. Wir entschieden uns,
den Verein scheune e. V.14 als einen der zentralen
Kulturorte des Viertels in den Mittelpunkt zu stellen.
Zum Glück standen im Archiv 15 Kisten mit Materialien zur ›scheune‹ – zu meinem Unglück waren diese
aber nicht archiviert. Ich arbeitete mich also durch.
Mittendrin kam die Flut und meine externen Quellen
versiegten; unter dem Fenster flogen Sandsäcke
von Hand zu Hand – doch der Termin stand. So koch-

od června do prosince 2013

S

peciální výstava v roce 2013 byla věnována
příkladům kreativní »neposlušnosti« a občanské angažovanosti. Výstavní panely navrhla
Sophia von Wilcken, která na těchto pět týdnů vzpomíná s potěšením:
»V rámci studia sociologie a komunikačních věd
jsem si vzala do hlavy, že během povinného studijního praktika přispěji k pestrému životu této čtvrti,
kterou jsem si tolik zamilovala, Dostala jsem za úkol
připravit do konkrétního termínu speciální výstavu
o BRN, a to jak po stránce obsahové, tak po stránce
grafické. Tím se mi současně splnilo přání, aktivně
se podílet na zdejším dění. Nálada byla výborná
a naprosto kolegiální; Ulla pro nás stážisty neustále
vařila kafe, jen abychom to nemuseli dělat my. Rozhodli jsme se zaměřit na spolek scheune14, což je jedno ze zdejších hlavních kulturních center. Naštěstí
se v archivu nacházelo 15 krabic materiálů o ›scheune‹ – bohužel pro mě však nebyly nijak roztříděny,
takže jsem se jimi musela postupě propracovávat.
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A do toho všeho přišla povodeň a moje vnější zdroje
vyschly; pod oknem létaly pytle s pískem sem a tam
– ale já měla pevný termín. Tak jsem si začala kafe
vařit sama. Přátelská spolupráce, důvěra a zodpovědnost mě motivovaly i přes časovou tíseň. Podařilo se mi shromáždit poslední materiály a výstavu
dokončit včas. Stáž v Obecním domě (Stadtteilhaus)
mi názorně ukázala, čeho všeho lze dosáhnout, když
lidé drží při sobě a důvěřují si.«
Výsledkem bylo především zdokumentování dějin kulturního centra »scheune«, z jehož balkonu byla
vyhlášena první BRN. »›scheune‹ byla mnohem víc
než jen místo konání akcí. Bylo to současně jedno
z hlavních míst setkávání lidí.« Lidé se zde scházeli
v první kavárně ve zdejší čtvrti, »aby navazovali
a udržovali kontakty. Velká část urbánního vzdoru proti ztrátě volného prostoru vzešla právě z ›scheune‹.«
Dále došlo k umístění pamětní desky, která upomíná
na činnost občanské iniciativy Zájmové sdružení Vnější Nové město (Interessengemeinschaft Äußere Neustadt), která se velmi zasloužila o zachování a obnovu původních budov v této čtvrti. Členové z jejích
řad se také aktivně podíleli na vedení první BRN a další se podíleli na organizaci BRN v roce 2002.
Sophia von Wilcken se dále podílela na umělecké akci na téma »Nakupujte Sasky« a predstavila
»Knerbelgarten«15 – třídenní akci z června 1994 s kavárnou, uměním a živou hudbou uvnitř a na dvoře
pozdějšího Obecního domu (Stadtteilhaus).
A nezapomeňme na tabuli, na které vzpomněla
na v roce 2011 založené Společenství hranatého stolu (bez rytířů), díky kterému se podařilo vrátit zdejší
festival zpátky do městské čtvrti a do rukou zdejších
občanů.

te ich mir den Kaffee selbst. Der freundschaftliche
Umgang, das Vertrauen und die Verantwortung motivierten mich trotz des Zeitdrucks. Es gelang, die
letzten Materialien zusammenzutreiben und die Ausstellung rechtzeitig fertigzustellen. Das Praktikum im
Stadtteilhaus hat mir nachhaltig gezeigt, was alles zu
schaffen ist, wenn Menschen zusammenhalten und
einander vertrauen.«
Das Ergebnis war zunächst ein Geschichtsabriss
zum Kulturzentrum »scheune«, von dessen Balkon die
erste BRN ausgerufen wurde. »Die ›scheune‹ war weit
mehr als ein Veranstaltungsort. Sie galt als einer der
zentralen Treffpunkte.« Im ersten Szenecafé des Viertels traf man sich, »um Kontakte zu knüpfen und zu
pflegen. Ein großer Teil des urbanen Widerstands gegen den Verlust von Freiraum ging aus den Räumen
der ›scheune‹ hervor.« Des Weiteren würdigte eine
Tafel das Wirken der Bürgerinitiative Interessengemeinschaft (IG) Äußere Neustadt, der es vordergründig um eine bewahrende Erneuerung von Bausubstanz im Viertel ging. Mitglieder aus ihren Reihen
hatten daneben aktiv die erste BRN mitregiert, andere die BRN-Organisation 2002 moderiert.
Neben einer Kunstaktion zum Thema »Kauft
sächsisch« stellte Sophia von Wilcken noch den
»Knerbelgarten«15 vor – eine dreitägige Aktion im
Juni 1994 mit Café, Kunst und Livemusik in Haus und
Hof des später daraus hervorgegangenen Stadtteilhaus-Vereins.
Schließlich widmete sie eine Tafel der 2011 gegründeten Schwafelrunde (ohne Ritter), die das
Stadtteilfest wieder ein Stück weit in den Stadtteil
zurückholte und teilweise in die Hände von eigenverantwortlichen Anwohner*innen legte.

×

×
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Angekommen – Aufgenommen

Příchod a přijetí

von Februar bis Juni 2014

od února do června 2014

A

ngeregt durch »Eingeschlossen: Ausgeschlossen«, einer Wanderausstellung des
Ökumenischen Informationszentrums (ÖIZ)
Dresden über unwürdige Flüchtlingsunterkünfte
und Fluchtgründe, die 2013 während des Neustadt
Art Festivals16 im Stadtteilhaus gezeigt worden war,
kam der Museumsdirektorin Anett Lentwojt die Idee,
als Gegendarstellung dazu eine Sonderschau zu
konzipieren, die nicht Ausgrenzung, sondern gelebte Integration in Dresden
zum Thema macht – denn
dafür bot sich der multikulturell geprägte Stadtteil geradezu an.
Neben jeweils drei
großformatigen Porträts
der Fotografin Susanne
Keichel von vier Menschen, die ihr Herkunftsland bereits vor längerer Zeit verlassen und in der Neustadt
ihr Zuhause gefunden hatten, erlaubten Kopfhörer,
den Geschichten dieser »fremden« Nachbar*innen
zu lauschen, die sie der Kuratorin im Rahmen strukturierter Interviews erzählt hatten. So kam zum Beispiel Bui Dinh Tuyen (53) aus Vietnam zu Wort. Der
gelernte Dreher (1985 bei Pentacon in Dresden) ist
heute selbstständiger Einzelhändler und berichtete:
»Nach dem Vietnamkrieg war das Land zerstört. Es
gab keine Betriebe mehr, keine Arbeit für junge
Leute. Und andere sozialistische Länder suchten Arbeiter. Laut Gastarbeiterabkommen konnte man

I

nspirována putovní výstavou »Eingeschlossen:
Ausgeschlossen« (Zahrnutí:Vyloučení) Ekumenického informačního centra (ÖIZ) Drážďany o nedůstojném ubytování uprchlíků a o důvodech jejich
útěku, která byla ve v Obecním domě (Stadtteilhaus)
k vidění v roce 2013 v rámci Neustadtského uměleckého festivalu16, přišla ředitelka muzea Anett Lentwojt s nápadem koncipovat speciální výstavu jako
její protipól, která by se nezaměřovala na vyloučení,
ale na integraci v Drážďanech – protože pro to se
zdejší multikulturní čtvrť
přímo nabízí.
Vedle tří velkoformátových portrétů od fotografky Susanne Keichel,
které představily čtyři lidí,
kteří již před dlouhou dobou opustili svou původní
zemi a kteří se usadili v Neustadtu, bylo možné díky
sluchátkům naslouchat také příběhům těchto »cizích«
sousedů, které kurátorce sdělili v rámci strukturovaných rozhovorů. Jednou z představených osob byl
například Bui Dinh Tuyen (53) z Vietnamu. Tento vyučený soustružník (1985 v Pentaconu v Drážďanech)
je nyní maloobchodníkem a mj. uvedl:
»Po válce ve Vietnamu byla země zničena. Nebyly už
žádné podniky, žádná práce pro mladé lidi. A další
socialistické země hledaly pracovníky. Podle dohody o hostujících pracovnících jste mohli v NDR zůstat šest let. Oženil jsem se tady a bylo mi dovoleno

Woanders werde ich traurig,
denn die Neustadt fehlt mir.
Když jsem někde jinde,
stýská se mi po Neustadtu.
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zůstat tak dlouho, dokud nevyprší povolení mé ženě. Po pádu režimu začaly platit
nové zákony a já jsem dostal povolení
k pobytu na dobu neurčitou.
Pracoval jsem v podniku Planeta až
do jejího uzavření. Pak jsem pracoval
jako strojník v Polypacku, ale vydělával
jsem příliš málo na to, abych uživil rodinu; manželka dostávala jen přídavky na děti,
na živobytí zbývalo 360 DM. Proto jsem se v roce
1993 rozhodl otevřít vlastní obchod. Přestěhovali
jsme se sem ze čtvrti Tolkewitz.
Líbí se mi dochvilnost Němců. Myslím, že je
dobře, že zde existuje podpora v nezaměstnanosti,
sociální dávky nebo přídavky na děti. Pokud ve Vietnamu nepracujete, nemáte z čeho žít. Pokud se dostanete do potíží, sousedé vám pomohou.
Zákazníci říkají, že u mě nakupují rádi. Je tu klid
a můžeme se bavit. Když v neděli procházím ulicemi,
zdraví mě mnoho lidí – dokonce i děti na mě volají:
Ahoj, Bui! V Neustadtu se mi líbí. Ať už se jedná
o mladé, staré nebo o rodiny – mám zde dobré kontakty s mnoha lidmi. V Tolkewitzu tomu tak nebylo.
Když jsem někde jinde, stýská se mi
po Neustadtu. V Německu se mi líbí a žiji
zde již déle než ve Vietnamu. Když jsem
tam, nudím se. Je tam příliš horko,
auta jezdí ve dne v noci, člověk
nemá klid. V Německu zůstanu
navždy, líbí se mi tu.«

sechs Jahre lang in der DDR bleiben. Ich
habe hier geheiratet und durfte so lange
bleiben, bis auch ihre Genehmigung
ablief. Nach der Wende galten die
neuen Gesetze, ich erhielt eine unbegrenzte Aufenthaltsgenehmigung.
Bei Planeta arbeitete ich, bis der
Betrieb geschlossen wurde. Dann war ich
Maschinenführer bei Polypack, verdiente aber
zu wenig, um die Familie zu unterhalten; meine Frau
erhielt nur Kindergeld, zum Leben blieben 360 DM.
Deshalb entschied ich 1993, mich mit einem Laden
selbstständig zu machen. Wir zogen aus Tolkewitz
hierher.
Die Pünktlichkeit der Deutschen gefällt mir. Ich
finde es gut, dass es hier Arbeitslosenhilfe, Sozialhilfe oder Kindergeld gibt. Wenn man in Vietnam nicht
arbeitet, hat man kein Geld zum Leben. Wenn man
in Schwierigkeiten ist, helfen einem die Nachbarn.
Die Kunden sagen, sie lieben es, bei mir einzukaufen. Es ist ruhig hier und sie unterhalten sich viel.
Wenn ich zum Spaziergang am Sonntag durch die
Straßen laufe, grüßen mich viele Leute – auch die
Kinder rufen: Hallo, Bui! Ich mag es, in der Neustadt
zu sein. Ob Junge, Alte oder Familien – ich habe mit
vielen Menschen hier gute Kontakte. Das war in Tolkewitz nicht so.
Woanders werde ich traurig, denn die Neustadt
fehlt mir. Ich lebe gern in Deutschland und inzwischen länger als in Vietnam. Wenn ich dort bin, habe
ich Langeweile. Es ist zu warm, Tag und Nacht fahren
Autos, man hat keine Ruhe. Ich bleibe für immer in
Deutschland, hier gefällt es mir.«

×

×
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ul. Schönfelder Straße, 1990

ul. Schönfelder Straße, 2010

20 Jahre danach _
die Neustadt 1990–2010

20 let poté _
Neustadt 1990–2010

von Januar bis Februar 2016

od ledna do února 2016

D

T

ato výstava překonala všechny rekordy –
na vernisáži se sešlo více než tisíc hostů. Velkoformátové fotografie vyvolávaly vzpomínky: obchod s alkoholem Bethe, módní kavárna Bronxx nebo putyka Goldenes Hufeisen17.
V roce 1990 prošel Neustadt amatérský fotograf Joachim Schuster a zdokumentoval jeho stav
na 25 barevných diapozitivech Orwo18. Na fasádách
byly stále vidět desítky let úpadku, zatímco všude
kolem vládl optimismus. »Když v roce 1989 nastal
politický zlom, bylo mi jasné, že se všechno rychle
změní,« vysvětlil svou motivaci.
Jeho dcera se do této čtvrti přestěhovala
v roce 2008. Joachim Schuster tedy vytáhl diapozitivy, a znovu ta místa vyhledal, čímž se zrodila myš-

iese Schau schlug alle Rekorde – die Vernissage zählte mehr als tausend Gäste. Die großformatigen Fotografien weckten Erinnerungen: das Spirituosengeschäft Bethe, das Szenecafé
Bronxx oder die Stampe17 Goldenes Hufeisen.
1990 war der Hobbyfotograf Joachim Schuster
durch die Neustadt gelaufen und hatte deren Zustand
in 25 Orwo18-Farbdias dokumentiert. Der jahrzehntelange Niedergang war den Fassaden noch anzusehen, während ringsum Aufbruchstimmung herrschte. »Als 1989 die politische Wende kam, war mir klar,
dass sich alles schnell verändern wird«, erklärte er
seine Motivation.
In diesen Stadtteil zog 2008 seine Tochter. Also
holte Joachim Schuster die Dias heraus, suchte und
26

Weine & Spirituosen Bethe, 1990

Weine & Spirituosen Bethe, 2010

fand die Orte wieder. Die Idee der Gegenüberstellung »damals – heute« war geboren. Als Rentner zog
er nun erneut ums Karree und drückte auf den Auslöser. In der Schönfelder Straße erwischte er sogar
an fast identischer Stelle wieder einen weißen Mercedes. Die neuen Aufnahmen zeigten sanierte Häuserfronten.
Joachim Schuster lernte das Stadtteilarchiv kennen und engagierte sich ehrenamtlich für das BRNMuseum. So reifte der Gedanke, die Fotopaare mit
Passagen aus Uwe Tellkamps Roman »Der Turm« zu
kombinieren und zu veröffentlichen: Im Eigenverlag
erschien 2015 sein erstes Buch. Der Ausstellung ausgewählter Bildpaare daraus im BRN-Museum folgte
im April 2016 eine im Ortsamt. Inzwischen hat der
Autor zwei weitere kunterbunte Bände über den
Aufstieg der Neustadt vom Assi- zum Erlebnisviertel
publiziert.

lenka na porovnání »tehdy – teď«. Nyní již jako důchodce se tedy znovu vydal na pochůzku a stiskal
spoušť. V ulici Schönfelder Straße dokonce na téměř totožném místě znovu přistihl bílý mercedes.
Nové fotografie ukazovaly renovované fasády domů.
Joachim Schuster se seznámil s archivem v Obecním domě (Stadtteilhaus) a začal zde pracovat jako
dobrovolník v Muzeu BRN. Tak uzrála myšlenka spojit dvojice fotografií s úryvky z románu Uweho Tellkampa »Věž« a publikovat je: svou první knihu vydal
v roce 2015 vlastním nákladem. Na výstavu vybraných
dvojic snímků z ní v Muzeu BRN navázala v dubnu
2016 výstava na místním městském úřadě. Do dnešní
doby autor vydal další dva barvité svazky o přerodu
Neustadtu z asociální v zážitkovou čtvrt.

×

×
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Die zwei Leben der Lina Heil _
Ein Leben nach dem Tod
ist möglich
von März bis Juli 2016

S

tadtteilhaus-Chefin Ulla Wacker staunte nicht
schlecht, als Museumsdirektorin Anett Lentwojt mit einer vollen Pappkiste vor ihr stand,
welche die Aufschrift »Lina Heil« trug. Sie enthielt
den Nachlass einer Mieterin der Louisentraße 9, der
auf verschlungenen Wegen ins Stadtteilarchiv gelangt war.
Aus den spärlichen Dokumenten ging hervor,
dass Lina Heil eine ganz normale Neustädterin war,
die ihr gesamtes Leben in dieser Wohnung verbracht
hatte. Ulla Wacker aber kannte den Namen: »So hieß
doch mal eine Punkrockband!« Für die beiden Frauen stand fest, den »zwei Leben der Lina Heil« eine
Sonderschau zu widmen.
Diese bestand logischerweise aus zwei Teilen,
die ein Bauzaun in Betonfüßen trennte. Anhand der
wenigen Exponate aus dem Nachlass der Neustädterin hatte Anett Lentwojt recherchiert und einen
Zeitstrahl zu deren Lebensgeschichte von der Geburt 1902 bis zum Tod 1981 rekonstruiert, den sie mit
historischen Stationen gesellschaftlicher Ereignisse
unterfütterte. Dies erlaubte den Besuchern spannende Einblicke in ein Frauenleben zwischen Kaiserreich, zwei Weltkriegen, Weimarer Republik und zwei
Diktaturen.
Nachdem in der Presse darüber berichtet worden war, schnaufte eines Sonntags zur Öffnungszeit

Dva životy Liny Heil –
život po smrti je možný!
od března do července 2016

Š

éfka Obecního domu (Stadtteilhaus) Ulla
Wacker byla pěkně překvapená, když před ní
Anett Lentwojt postavila papírovou krabici s
nápisem »Lina Heil« a ptala se, co s ní. Obsahem byla
pozůstalost jedné nájemnice na Louisentraße 9, který se klikatými cestami dostal až do zdejšího archivu.
Z kusých dokumentů šlo vyčíst, že Lina Heil byla
zcela normální neustadtská žena, která v tomto bytě
strávila celý svůj život. To jméno však bylo Ulle Wacker nějak povědomé.: »To byla přeci punkrocková
kapela!« A oběma ženám bylo jasné, že »dvěma životům Liny Heil« věnují zvláštní výstavu.
Výstava se logicky skládala ze dvou částí, které
odděloval stavební plot v betonových patkách.
Na základě několika málo exponátů z pozůstalosti
neustadtské ženy se Anett Lentwojt pustila do rešerše a sestavila časovou osu jejího životního příběhu od narození v roce 1902 až po smrt v roce 1981,
kterou zakomponovala do historicko-společenských
události během jejího života. Návštěvníci tak mohli
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nahlédnout do života
ženy v období mezi císařstvím, dvěma světovými válkami, Výmarskou republikou a
dvěma diktaturami.
Poté, co se o výstavě psalo v tisku, vystoupal
v jednu neděli v rámci otevírací doby schody k výstavě jeden starší pán: »Vy hledáte obrázek Liny
Heil? To byla moje teta!« Synovec ukázal její pasovou fotografii a začal vyprávět. Lina Heil byla uprchlické dítě. Ve svých dvaceti letech utrpěla na túře po
Bavorsku úpal, z jehož následků se nikdy zcela nezotavila. »S muži si nic nezačínala.« V dobách NDR
pracovala jako vrátná v Mincovním kabinetu19 a až do

ein älterer Herr die Stufen herauf: »Sie suchen ein
Bild von Lina Heil? Das war meine Tante!« Der Neffe
zeigte ein Passfoto und erzählte. Lina Heil war ein
Flüchtlingskind gewesen. Auf einer Wanderung durch
Bayern in den Zwanzigern hatte sie einen Sonnenstich erlitten, von dessen Folgen sie sich nie ganz
erholt hatte. »Mit Männern hatte sie nichts am Hut.«
Zu DDR-Zeiten hatte sie im Münzkabinett19 als Pförtnerin gearbeitet und bis zu ihrem Lebensende Nachlässe verstaatlichter Betriebe angesammelt. Die vollgestopfte Wohnung habe er nach ihrem Tod weitestgehend beräumt.
Nach elfjährigem Dornröschenschlaf hatten vier
junge Musiker die Tür zu der leerstehenden Wohnung im Hinterhaus der Louisenstraße 9 aufgebro29

konce života shromažďovala pozůstalosti znárodněných podniků. Její přeplněný byt pak po jejím úmrtí
z velké části vyklizen.
Po jedenácti letech spánku vyrazili čtyři mladí
hudebníci dveře prázdného bytu v zadní budově
na Louisenstraße 9 a jednoduše si zde zřídili zkušebnu.
To, co našli ležet kolem, nacpali do papírové krabice.
Svou kapelu pojmenovali Lina Heil podle jmenovky
na dveřích a protože jim to jméno znělo symbolicky.
Druhá část výstavy byla tedy věnována této
rockové skupině. Někdejší členové kapely se v ní
rádi rozhovořili o svých divokých časech na počátku
devadesátých let. Patřili tehdy k okruhu přátel, kteří snili o společném projektu bydlení a v roce 1990
obsadili dům, kterým ještě v prvním roce v sedm hodin ráno znělo rytmické bušení lisu v přízemí tak hlasitě, až stěny vibrovaly. Po uzavření továrny začali
v bývalé tovární hrát hrál muzikál »Rocky Horror
Picture Show«.
Na vernisáži se někdejší hudebníci opět sešli
a jako překvapení zahráli jednu píseň s úvodním videem, ve kterém se jakoby ze záhrobí ptal imaginární hlas Liny Heil: »Co tady dělají ti mladí lidé?«

chen und sich darin kurzerhand einen Probenraum
eingerichtet. Was sie an herumliegenden Sachen noch
vorfanden, stopften sie einfach in eine Pappkiste.
Ihre Band benannten sie nach dem Türschild Lina
Heil, weil der Name in ihren Ohren symbolisch klang.
Dieser Rockgruppe widmeten sich in der anderen Ausstellungshälfte Interviews mit den ehemaligen Bandmitgliedern, die gern von ihrer wilden Zeit
Anfang der Neunziger erzählten. Sie hatten damals
zu einem Freundeskreis gehört, der von einem gemeinsamen Wohnprojekt träumte und 1990 das Haus
besetzte, durch das im ersten Jahr morgens um 7 Uhr
noch das rhythmische Stampfen der Stanze im Erdgeschoss derart dröhnte, dass die Wände vibrierten.
Nach der Stilllegung des Betriebs hatten sie in der
ehemaligen Werkhalle das Musical »Rocky Horror
Picture Show« aufgeführt.
Zur Vernissage kamen die Musiker noch einmal
zusammen und spielten einen Song, den sie zur
Überraschung aller Anwesenden mit einem Video
einleiteten, in dem die imaginäre Stimme von Lina
Heil aus dem Off fragte: »Was machen denn die jungen Leute hier?«

×

×
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Tobias May,
Oliver Paulitz,
Thomas König,
Mario Hoffmann
(Freundeskreis Louise 9)
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Von der Gründerzeit
zur Kreativwirtschaft

Od doby gründerské ke
kreativní ekonomice

von September bis Dezember 2016

od září do prosince 2016

W

irtschaftsmotor Neustadt? Dresdens Szenekiez ist jedenfalls mehr als ein bloßes
Kneipenviertel. Geld verdient wird hier
auch mit Handwerk und Gewerbe, Handel und Tourismus, Dienstleistungen und Kreativwirtschaft.
Die Sonderschau beleuchtete zunächst den historischen Wandel vom Mittelalter bis in die Gegenwart: Vom königlichen Holzhof im 17. Jahrhundert an
der Holzhofgasse führte der
Erzählstrang über die Alaunsiederei am Alaunplatz im 18.
Jahrhundert zur Industrialisierung ab dem 19. Jahrhundert.
Die 1920er-Jahre illustrierten
Inflationsscheine der Sächsischen Staatsbank am Albertplatz, für die Dreißiger stand
die firmenfinanzierte Massentrauung von Arbeiterinnen der Chlorodont -/Leo-Werke an der Katharinenstraße. Dresdens erster Tauschmarkt nach Kriegsende befand sich an der Stetzscher
Straße. Mit der Verstaatlichung von Betrieben begannen Plan- und Mangelwirtschaft – auch für die
Lederfabrik an der Böhmischen Straße. Ein seltenes
Beispiel für Privatinitiative in der DDR ist die bekannte Firma Kästner an der Louisenstraße.
Ab 2000 lockte die sanierte Gründerzeitsubstanz zunehmend Start-ups und Existenzgründer*in-

N

eustadt jako motor ekonomiky? Drážďanská
oblíbená čtvrť je rozhodně víc než jen čtvrtí
hospod. Peníze zde vydělávají také řemeslníci, živnostnícii, obchodníci a cestovní ruch, služby
a kreativní průmysl.
Speciální výstava nejprve osvětlila historické
změny od středověku až po současnost: dějová linka
vedla od královského dřevařského dvora v 17. století v ulici Holzhofgasse, přes
varnu kamence na Alaunplatzu
v 18. století až po industrializaci od 19. století. Dvacátá léta
20. století ilustrovaly inflační
bankovky vydané Saskou státní bankou na Albertplatzu a třicátá léta 20. století reprezentovala hromadná svatba dělnic
financovaná podnikem Chlorodont/Leo v ulici Katharinenstraße. První výměnný
trh v Drážďanech po skončení války se nacházel na
ulici Stetzscher Straße. Se znárodněním podniků začalo plánované hospodářství a nedostatek – také
pro továrnu na kůže v ulici Böhmische Straße. Vzácným příkladem soukromé iniciativy v NDR je známá
firma Kästner na Louisenstraße.
Sanované a opravené domy doby gründerské
začaly od roku 2000 stále více přitahovat start-upy
a začínající firmy. Od té doby tak tuto čtvrt charak-

Dresdens Szenekiez ist
jedenfalls mehr als ein
bloßes Kneipenviertel.
Drážďanská oblíbená
čtvrť je rozhodně víc
než jen čtvrtí hospod.
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terizují nejen restaurace a malé obchody, ale také
kanceláře a galerie.
Velký zájem vzbudily rozkládací fotografie k několika určitým číslům popisným, na kterých byla uvedena chronologie zde sídlících tradičních firem nebo
i měnících se podniků a nájemníků. Výstava byla doplněna statistikami, plány a prosbou o další informace
z řad veřejnosti. Během Muzejní noci proběhla v rámci výstavy prezentace diapozitivů a přednáška.

nen an. Seither prägen Büros und Galerien neben Lokalen und inhaber*innengeführten Läden das Gebiet.
Großes Interesse fanden die aufklappbaren Fotos zu bestimmten Hausnummern, hinter denen Chroniken traditionsreicher Firmen oder wechselnder Geschäfte und Mieter*innen aufgelistet waren. Ergänzt
wurde die Ausstellung mit Statistiken, Plänen und
der Bitte um Hinweise aus der Bevölkerung. Zur Museumsnacht liefen eine Diashow und ein Vortrag.

×

×
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»Feuer, Wasser und Posaunen« –
20 Jahre Verein Stadtteilhaus
Dresden–Äußere Neustadt

»Oheň, voda a trombóny« _
20 let spolku Stadtteilhaus
Dresden–Äußere Neustadt

von Februar bis Juni 2017

od února do června 2017

I

V

roce svého dvacátého výročí předal spolek
Stadtteilhaus muzeu nové prostory a rozšířil tak jeho výstavní plochy a možnosti.
Stálá expozice o historii BRN se přestěhovala do nové
stálé místnosti, zatímco druhá místnost je využívána
pro speciální výstavy.
První taková výstava byla věnována spolku Stadtteilhaus u příležitosti jeho jubilea (více od strany
50). Výstava začala jakýmsi výletem do minulosti budovy a pozemku, kterou formou ilustrací s troškou
fantazie a ironie zpracovala grafička Liane Hoder.

m Jahr seines zwanzigjährigen Bestehens übergab der Stadtteilhaus-Verein dem Museum neue
Räumlichkeiten, womit sich dessen Ausstellungsfläche und Möglichkeiten erweiterten. Nun zog die
Dauerausstellung zur BRN-Geschichte in einen festen Raum, der andere diente Sonderschauen.
Die erste darin widmete sich anlässlich des Jubiläums dem Stadtteilhaus-Verein (mehr dazu ab
Seite 50). Sie begann mit einer Art Moritat zur Vorgeschichte: Von der Historie des Grundstücks inspiriert, schuf Grafikerin Liane Hoder die Illustrationen
mit augenzwinkernder Fantasie.
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Baden mit Bier
Koupel a pivo

V roce 1860 koupil nemovitost s tehdejším číslem
popisným 36 Anton Wilhelm Oehmigen, který byl
brašnářem a rukavičkářem20, nicméně již o tři roky
později zde provozoval hospodu, restauraci a lazebnictví21.

1860 erwirbt Anton Wilhelm Oehmigen das Grundstück mit der damaligen Nummer 36. Er ist Beutler20
und Handschuhmacher, betreibt aber schon drei Jahre später hier eine Schank- und Speisewirtschaft nebst
Badeanstalt21.

Das Bad in Frauenhand
Koupele v rukou žen

Jeho vdova El. Wilhelmine Oehmichen, pokračovala
po roce 1866 v podnikání. Pozemek rozdělila, část
prodala a nyní již v čísle popisném 36b otevřela
»Louisiny koupele«.

Dessen Witwe El. Wilhelmine, die sich nun Oehmichen
schreibt, führt ab 1866 die Geschäfte weiter, indem
sie das Grundstück teilt, verkauft und 1867 in der
Nummer 36b ihr »Louisenbad« eröffnet.
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Ein Apot heker suc h t
ein I nves t men tprojek t
Lékár ník hledá
inves tičn í projek t
Po několika dalších změnách majitelů získává nemovitost lékárník Albert Reinhardt, spolumajitel lékárny Löwenapotheke ve Starém městě drážďanském.
Ten zde v roce 1895 postavil nový dům a koupelnová
část se nacházela v bočním křídle obytné budovy.

Nach mehreren Besitzerwechseln erwirbt der Apotheker Albert Reinhardt, Mitinhaber der Löwenapotheke
in der Dresdner Altstadt, das Grundstück. Er errichtet
darauf 1895 ein neues Haus, das Bad befindet sich
nun im Seitenflügel des Wohngebäudes.

Die »goldenen« Zwanziger
»Zlatá« dvacátá léta

S první světovou válkou nastávají těžké časy a koupele se opakovaně zavírají. V roce 1921 přišel nájemce Carl Matthießen s nápadem, který situaci zachránil: podnik rozšířil a začal nabízet i masáže.

Mit dem Ersten Weltkrieg brechen schwierige Zeiten
an, immer wieder muss das Badehaus schließen. Der
Pächter Carl Matthießen hat 1921 die rettende Idee:
Er erweitert den Betrieb, indem er zusätzlich Massagen anbietet.
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Aus bau zum
Wellnesstempel
Roz š ířen í na
wellness centrum
V letech 1928 až 1944 zde Richarda Dittmann provozoval »Dittmannovy léčebné koupele«. Jeho nástupce a poslední provozovatel Arthur Brettschneider rozšířil své »Brettschneiderovy léčebné a vanové
koupele« v roce 1953 o nabídku světelných lázní22.

Von 1928 bis 1944 heißt »Dittmanns Kurbad« nach
dem Inhaber Richard Dittmann. Der Nachfolger
und letzte Betreiber Arthur Brettschneider baut an
»Brettschneiders Kur- und Wannenbad« 1953 ein
Lichtbad22 an.

S c hluss mit dem
Badevergnügen
A s koupá ním
je konec
Koupele byly definitivně uzavřeny v 60. letech 20.
století a jejich majiteli zůstali dědicové Reinhardtových. Zchátralou budovu a pozemek od nich po roce
1989 získala městská společnost STESAD.

Das Bad schließt in den 1960er-Jahren endgültig,
Eigentümerin bleibt die Erbengemeinschaft Reinhardt. Von ihr erwirbt nach der Wende die STESAD
GmbH das verfallene Gebäude samt Grundstück.
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Tarotkarten von Anna Mateur
tarotové karty od Anny Mateur

Wie glaubt die Neustadt?
von September 2017 bis Mai 2018

D

ie »Gretchenfrage« stellte ein Film von Peter
Jost in der Vernissage zur Museumsnacht.
Der Theologe und Mitkurator der Sonderschau hatte im 500. Jubiläumsjahr der Reformation
Dresdner*innen über ihr Verhältnis zum Glauben
befragt; darin kamen vorrangig Neustädter Lokalgrößen zu Wort. Diese Kamera-Interviews gehörten
ebenso zum Rahmenprogramm wie ein von Peter
Jost organisierter und moderierter Vortrag über religionsfreie Identität als ostdeutsches Phänomen von
Eberhard Tiefensee am 4. Oktober im ausverkauften
Kleinen Haus. »Da saßen Leute in einem Raum, die
sonst nicht zusammenkommen«, freute sich Peter
Jost über die unerwartet große Resonanz zu Vortrag
und Vernissage.
Museumsdirektorin Anett Lentwojt hatte die
Sonderschau in die beiden Teile Glaube und Unglaube gegliedert, sodass sich auf engstem Raum einerseits Religionsgemeinschaften in der Neustadt mit
ihren jeweiligen Aposteln und Priestern, heiligen Büchern und Gebetswimpeln sowie andererseits Praktiken von Yoga über Feng Shui bis hin zu Esoterik
und Aberglaube gegenüberstanden.
Während der Öffnungszeiten kam es denn auch
zu spontanen Mitmachaktionen. So probierten zwei
Mädchen das Gläserrücken aus: »Die haben sich bewegt!«. Eine Besucherin stürmte
mit einem Presseartikel herein
und verlangte, Tarot gelegt zu
bekommen.

V co věří Neustadt?
od září 2017 do května 2018

T

outo »Faustovskou otázkou« se zabýval film
Petera Josta prezentovaný na vernisáži v rámci Muzejní noci. Teolog a spolukurátor speciální výstavy vedl v roce 500. výročí německé reformace rozhovory s občany Drážďan o jejich vztahu
k víře; a velkou část tvořily rozhovory s osobnostmi
z Neustadtu. Tyto rozhovory na kameru byly součástí doprovodného programu stejně jako přednáška
Eberharda Tiefensee o nenáboženské identitě jako
východoněmeckém fenoménu, kterou 4. října ve vyprodaném divadle Kleines Haus uspořádal a moderoval Peter Jost. »V místnosti seděli lidé, kteří se běžně
nescházejí,« uvedl Peter Jost, kterého potěšil nečekaně velký ohlas přednášky a vernisáže.
Ředitelka muzea Anett Lentwojt rozdělila speciální výstavu na dvě části – Víra a Nevíra –, takže se
na velmi malém prostoru na jedné straně střetly náboženské komunity v Neustadtu s jejich apoštoly
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a kněžími, svatými knihami a modlitebními pentlemi
a na straně druhé praktiky od jógy a feng-šuej až
po esoteriku a pověry.
V rámci otevírací doby probíhaly také spontánní
participativní aktivity. Dvě dívky si například vyzkoušely seanci s posouváním skleniček – »Pohybovaly se!« Jedna návštěvnice zase přispěchala s článkem z novin a dožadovala se výkladu tarotu.
Organizátorům výstavy se skutečně podařilo
toto téma představit názorně a do hloubky. Stážistka Emmy Koller například v rámci přípravy výstavy
vytvořila databázi s portréty různých zdejších náboženských komunit. Anett Lentwojt zase pomocí
časových os vizualizovala rozdíly mezi křesťanstvím
a buddhismem a představila s nimi spojené komunity v městské čtvrti.
Pohled na náboženský život ve čtvrti, ale především na názory nenáboženské většiny, nabídly výsledky kvalitativního průzkumu, který v roce 2010
provedl Peter Jost mezi 150 obyvateli Neustadtu
a který byl vydán knižně u příležitosti speciální výstavy. Jeho závěr: »Mám mnoho přátel ateistů, kteří
ale v praxi žijí lásku k bližnímu, takže jsou ve svém
jednání mnohem křesťanštější než lidé, kteří si to
o sobě jen myslí.«

In der Tat ist es den Ausstellungsmacher*innen
gelungen, beachtlich profunde Aussagen zu treffen.
So hatte Praktikantin Emmy Koller im Vorfeld eine
Datenbank mit Porträts der verschiedenen Glaubensgemeinschaften vor Ort angelegt. Anett Lentwojt
hatte Zeitstrahlen erstellt, die die Ausdifferenzierungen von Christentum und Buddhismus sowie die zugehörigen Gemeinden im Stadtteil darstellten.
Einblicke in das religiöse Leben im Viertel, vor
allem aber in die Ansichten der religionsfreien Mehrheit boten die für die Sonderschau in Buchform publizierten Ergebnisse einer qualitativen Befragung
von 150 Neustädtern aus dem Jahr 2010 durch Peter
Jost. Sein Fazit: »Ich habe viele atheistische Freunde, die Nächstenliebe lokal praktizieren, also in ihrem Tun viel christlicher sind als Leute, die sich dafür
halten.«

×

×

»Die Gretchenfrage: Dresdner sprechen
über Religion«
»Faustovskou otázkou: občané Drážďan
mluví o náboženství«

Eberhard Tiefensee: »Religionsfreie
Identität in Ostdeutschland«
Eberhard Tiefensee: »Nenáboženská
identita ve východním Německu«
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Legendäre Musikauftritte
zur BRN
von Juni 2018 bis Mai 2019

D

as BRN-Herz schlägt im Takt von Livemusik –
hatte doch schon die Band Fehlschicht die
BRN 1990 mit deren Hymne »Morgen wer’n
wir annektiert« eröffnet. Viele Combos starteten hier
ihre Karriere, erlebten ihre schönsten Gigs oder gingen in die BRN-Geschichte ein. Diese Seite der BRN
beleuchtete die Sonderschau. In einer Ecke luden
Trommeln und Gitarre zum Mitmachen ein; neben
Fotos, Kurzporträts und Postern bot die Ausstellung
Hörproben von Dekadance23 über Feeling B24 bis zum
Zimmerpflanzenkonzert25.
Zitate illustrierten die Stimmung. Na und?, eine
der ersten deutschen Mädchenbands, erinnerte sich,
wie sie 1985 unter der Albertbrücke auf Fässern getrommelt hatte.
Goldbrand blickte auf 1991 zurück: »Die Leute
sind auf die Laternenpfähle geklettert, um die Band

1993

1998

Legendární hudební vystoupení
na BRN
od června 2018 do května 2019

S

rdce BRN bije v rytmu živé hudby – v roce
1990 zahájila BRN kapela Fehlschicht svou
hymnou »Zejtra nás budou anektovat«. Mnohé kapely zde začaly svou kariéru, zažily své nejlepší
koncerty nebo se nějak zapsaly do historie BRN.
Této stránce BRN jsme také věnovali speciální výstavou. V jednom rohu si návštevníci mohli zahrát na
bubny a kytary, v druhém si poslechnout ukázky
kapel jako byly Dekadance23 nebo Feeling B24, nebo
z koncertu pro pokojové rostliny25, a k tomu všemu
si prohlédnout fotografie, krátké portréty a dobové
plakáty.
Citáty dokreslovaly náladu. Na und?, jedna z prvních německých dívčích kapel, vzpomíná na bubnování na sudy pod Albertovým mostem v roce 1985.

2010

2018

Goldbrand se ohlédl do roku 1991: »Lidé lezli
na sloupy veřejného osvětlení, aby viděli kapelu. Vedle pódia jsme měli gril. Pivo jsme prodávali vlažné,
láhev za jednu marku. Tak jsme si za jeden víkend vydělali 4 000 marek.« Na tehdejší třídenní festival
se neplatilo vstupné a většina z přibližně 1 000 hudebníků hrála bez nároku na honorář.
Výstava představila nejen spektrum stylů a lokalit, ale ukázawla také, jak se v čase vše vyvíjelo.
V rámci »Fashion Weekendu BRN« se pozornost
soustředila na módu – a tak byl do muzea zapůjčen
dosud nejdražší exponát: haute couture v hodnotě 1.500 EUR od hvězdné návrhářky Heleny Marx.
Na figurínách byly předváděny módní pouliční styly
a stálou expozici dodnes zdobí punkový outfit bývalé stážistky Tiny Mehne.

zu sehen. Wir hatten einen Grill neben der Bühne.
Wir verkauften das Bier lauwarm, eine Flasche für
eine DM. So verdienten wir an einem Wochenende
4.000 Mark.« Denn die meisten der rund 1.000 Musiker*innen spielten an den drei eintrittsfreien Tagen
ohne Gage.
Die Ausstellung fächerte nicht nur das Spektrum der Stile und Locations auf, sondern zeigte auch
den Wandel im Laufe der Zeit. Am »Fashion Weekend BRN« rückte das Thema Mode in den Fokus –
und so gelangte das bislang teuerste Exponat als
Leihgabe ins Museum: Haute Couture im Wert von
1.500 Euro von Star-Designerin Helena Marx. Präsentiert wurden trendige Streetstyles auf Schaufensterpuppen; die Punk-Klamotte der ehemaligen Praktikantin Tina Mehne schmückt bis heute die Dauerausstellung.

×

×

41

Aerosolové umění v Neustadtu
v letech 1988_2000
od června do prosince 2019

Aerosol Art zwischen 1988 und
2000 in der Neustadt

A

nett Lentwojt lokalizuje počátky street artu
v Drážďanech do 80. let 20. století ve čtvrti
Äußere Neustadt. Ke křídou psaným heslům jako je »Was tut das Volk? Es volkt nicht!« někdo
přistříkal pár tahů sprejem. Ředitelka muzea hovořila jak s tehdejšími, tak s dnešními předními aktéry
graffity scény. Výsledkem se stala speciální výstava
prezentujíci tuto scénu od jejích počátků, se jmény
jako Alekos Hofstetter nebo Richard Mansfeld,
i s ilegálními graffiti.
Pomocí originálních kreseb, fotografií a působivých projekcí výstava ukázala, že také druhá a třetí
generace dokázala necenzurovaným způsobem odrážet ducha doby této stále se měníci čtvrti. Kromě
znázornění tohoto vývoje Anett Lentwojt sestavila
glosář pojmů, představila význačné umělecké sku-

von Juni bis Dezember 2019

D

en Beginn von Street Art in Dresden verortete Anett Lentwojt in den 1980er-Jahren in
der Äußeren Neustadt. Zu Kreide-Sprüchen
wie »Was tut das Volk? Es volkt nicht!« hatten sich
gesprühte Schriftzüge gesellt. Die Museumsdirektorin sprach mit Akteur*innen von damals und Szenegrößen von heute. Die Anfänge zeigte die Sonderschau mit Namen wie Alekos Hofstetter oder Richard
Mansfeld ebenso wie mit illegalen Graffitis.
Anhand von Originalzeichnungen, Fotos und
Projektionen beleuchtete die bildgewaltige Ausstellung, wie auch die zweite und dritte Generation den
42

aktuellen Zeitgeist im sich wandelnden Sanierungsgebiet unzensiert widerspiegelten. Neben der Schilderung dieser Entwicklung erstellte Anett Lentwojt
ein Glossar, stellte exemplarisch Künstler*innengruppen wie die BEWEGUNG NURR26 oder Bandits Dresden27 vor, erläuterte Stile, Handwerkszeug und Materialien. Der satirischen Überzeichnung von Werbung
stellte sie die Vereinnahmung durch Auftraggeber*
innen gegenüber und zeigte Schmierereien versus
Fassadenschutz.
Am BRN-Wochenende hingen in weiteren Räumen beispielhafte Exponate aus dem gesamten
Stadtgebiet sowie eine BRN-Plakatsammlung. Im
Begleitprogramm lief der Dokumentarfilm »Der Kosmos ist ein wilder Traum« von Marian Kiss zum Lebensgefühl in Dresden 1995.
Auch zur Museumsnacht verteilte sich die Schau
im ganzen Haus. Zu dem ersten Dresdner Hip-HopKurzfilm »Quick Animation« (Defa-Studio für Trickfilme28, 1989) gab es ein Interview mit dessen Regisseur
Gabor Steisinger zur kurzlebigen Sprayer-Szene.

piny, jako BEWEGUNG NURR26 nebo Bandits Dresden27, vysvětlila jednotlivé styly, nástroje a materiály.
Postavila do kontrastu satirickou nadsázku reklamy
a komerční zájmy zadavatelů, a ukázala rozdíl mezi
čmáranicemi a ochranou fasády.
Během BRN-víkendu byly v dalších místnostech
vystaveny příklady exponátů z celého města a sbírka
plakátů k BRN. Součástí doprovodného programu
byl dokumentární film Mariana Kisse »Vesmír je divoký sen« o tom, jak se žilo v Drážďanech v roce 1995.
Během Muzejní noci výstava pro sebe zabrala
celou budovu. Byl ukázán taktéž první krátký film
o hip-hopu v Drážďanech »Quick Animation« (DefaStudio für Trickfilme28, 1989), včetně rozhovoru s jeho
režisérem Gaborem Steisingerem k rychle se měnící
sprejové scéně.

×

ca. 1990

×

1991

ca. 1990

Totgesagt und hochgejubelt –
30 Jahre BRN

Umírající a opěvovaná –
30 let BRN

von Juni bis Dezember 2020

od června do prosince 2020

S

O

eit 1990 dreht sich am dritten Juniwochenende alles um die BRN. Ihre wechselhafte Geschichte thematisiert die seit 2020 installierte
Dauerschau. Da in jenem Pandemiejahr kein regulärer Betrieb möglich war, feierte am Jubiläumswochenende eine Livetalkshow den Rückblick online.
1990 war aus einer enttäuschten Bierlaune heraus die trotzige Lust geboren worden, eine eigene,
bunte Republik als Straßenfest auszurufen. Kurz vor
Einführung der D-Mark legte die provisorische Regierung eine eigene Staatsflagge samt Währung auf,

d roku 1990 je třetí červnový víkend ve znamení BRN. Její bohatá historie je od roku
2020 tématem stálé expozice. Protože však
v tomto pandemickém roce nešlo normálně fungovat, oslavili jsme jubilejní víkend pomocí živé talk
show a retropesktivy na internetu.
Po politických změnách se v roce 1990 ze zklamané pivní nálady zrodila vzdorovitá touha vyhlásit
vlastní pestrou republiku v podobě pouličního festivalu. Krátce před zavedením německé marky zavedla
prozatímní vláda vlastní státní vlajku, vlastní měnu,

BRN-TV-Talk 2020 mit / účastníci BRN-TV-Talk 2020:
Eckehard Möller, Anne Liebscher, Magnus Hecht,
Jan Frintert & Anne Richter

vydávala dekrety, tiskla ústřední tiskový orgán i pasy.
To, co začalo malými vtipnými a nekomerčními iniciativami na volných plochách, v ulicích a na dvorech, s BRN-TV a pirátským rádiem, skončilo pouličními bitkami a řvoucími turisty.
V roce 2000 majitelé klubů propagovali tento
stále populárnější festival jako »největší open-air
festival ve východním Německu«. Přijely karavany
hostů a kamiony s pivem, celostátní média informovala o nepokojích a v roce 2002 už neexistovala žádná
zastřešující organizace. Zákaz používání skleněných
lahví a policejní deeskalační
opatření vrátily festivalu klid.
Ve třetí dekádě se dění přesunulo do veřejného prostoru,
začaly se konat naturalizační
testy a vydávat pasy. Společenství hranatého stolu se zaměřilo na větší osobitnost
festivalu a na kulturu, byly definovány kompetence za organizační jednotky (ostrůvky)29. Pak však začala pozdě chodit povolení
i dotace, zvyšovaly se požadavky a bezpečnostní
koncept přehlížel občany. V důsledku toho se snižoval počet zájemců a Společenství hranatého stolu
se rozpustilo. Do roku 2020 fungovala kancelář BRN
nadále jako koordinační centrum, byla zavedena záloha na nápoje, ale počet hostů stále klesal. A s koronou přišel konec.
Závěr: S rozpadem struktur NDR se původně
spontánní, otevřený a idealisticky založený každoroční festival vydal cestou, kterou určovala příslušná doba. Poté, co se iniciátoři brzy stáhli, převzala
organizaci různá sdružení a pracovní skupiny, někdy

erließ Dekrete, gab ein Zentralorgan heraus und Pässe. Was so fröhlich mit kleinen nichtkommerziellen
Initiativen auf Brachen, Straßen und in Höfen, mit
BRN-TV und Piratensender begonnen hatte, endete
mit Straßenschlachten und Radautouristen.
Clubbesitzer vermarkteten das beliebter werdende Fest 2000 als »größtes Open-Air-Festival
Ostdeutschlands«. Gäste- und Bierwagenkarawanen
zogen ein, überregionale Medien berichteten von
Ausschreitungen, ab 2002 fand sich keine Dachorganisation mehr. Ein Glasflaschenverbot und die Deeskalationsstrategie der Polizei befriedeten das Fest wieder.
In der dritten Dekade verlagerte sich das Geschehen in
den öffentlichen Raum, Einbürgerungstest und Reisepässe
wurden aufgelegt. Die Schwafelrunde fokussierte auf mehr
Individualität und Kultur, Inselverantwortliche29 meldeten ihre Abschnitte an. Nachdem jedoch Bescheide zu spät kamen, die Auflagen
zunahmen und ein Sicherheitskonzept die Bürger*
innen überging, meldeten sich viele nicht mehr und
die Schwafelrunde löste sich auf. Bis 2020 arbeitete
noch das BRN-Büro als Koordinierungsstelle und
führte einen Pfandbecher ein, während die Gästezahl weiter sank. Mit Corona kam dann das Aus.
Fazit: Mit dem Wegbrechen der DDR-Strukturen nahm ein anfangs spontanes, offenes und von
Idealismus getragenes alljährliches Fest seinen von
den jeweiligen Zeitzeichen geprägten Lauf. Nachdem
sich die Initiator*innen bald zurückgezogen hatten,
übernahmen verschiedene Vereine und Arbeitskreise,

Unsere Stärke liegt in
unserer Kreativität und
Mitmenschlichkeit.
Naše síla spočívá v
kreativitě a v lidskosti.
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organizace probíhala na soukromé bázi, někdy vůbec. Po proměně image čtvrti v zážitkový areál
se BRN proměnila v depolitizovaný festival zábavy
a pohody, kterým se opakovaně zabývaly úřady, policie i městský marketing.
Po dlouhou dobu zůstávaly zdejšími konstantami jakýsi akceptovaný a unavující stav nouze kombinovaný s touhou místních obyvatel po spontánnosti a zvědavostí hostů. Založením muzea BRN
jsme poukázali na její počátky, různí aktéři spolu
opětovně začali někdy více, nekdy méně komunikovat. Od vypuknutí pandemie korony se však BRN
nekoná. A k jejímu obnovení může dojít pouze tehdy, když bude nadále žít kreativní neposlušnost jejích prvních let. Zda se bude slavit – a pokud ano,
tak co – ukáže budoucnost, od které prozatímní vláda ve svém prohlášení z roku 1990 očekávala: »více
zeleně, dětských hřišť, zklidnění dopravy a posílení
solidární komunity před svévolí a ničením. Naše síla
spočívá v kreativitě a v lidskosti. Zachovejte si dobrou náladu!«

mal privat und mal gar keiner, die Organisation. Dem
Wandel des Stadtteil-Images zum Erlebnisviertel
folgend, entwickelte sich die BRN zum entpolitisierten Spaß- und Vergnügungsfest, das Polizei und
Ämter, Presse und Stadtmarketing immer wieder
beschäftigte.
Lange Zeit blieben der akzeptierte und strapazierte Ausnahmezustand, die Lust der Ansässigen an
Spontaneität und die Neugier der Gäste die Konstanten. Mit Gründung des BRN-Museums setzte eine
Besinnung auf die Ursprünge ein, unterschiedlichste
Akteur*innen fanden sich neu zusammen und liefen
wieder auseinander. Seit der Corona-Pandemie abgesagt, kann die BRN nur stattfinden, wenn der kreative Ungehorsam der Anfangsjahre überlebt. Ob
gefeiert wird – und wenn ja, was –, wird die Zukunft
zeigen, von der sich die provisorische Regierung in
ihrer Erklärung 1990 erhofft hatte: »mehr Grün,
Spielplätze, Verkehrsberuhigung und Stärkung der
Solidargemeinschaft kontra Willkür und Zerstörung.
Unsere Stärke liegt in unserer Kreativität und Mitmenschlichkeit. Behaltet eure gute Laune!«

×

×

BRN-TV-Talk:
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Sprung ins Jahr 2025

Skok do roku 2025

eine Vision fürs BRN-Museum

vize pro Muzeum BRN

E

J

e 12. prosince 2025 a Muzeum BRN slaví své
výročí zvláštní vernisáží – právě před 15 lety
získalo totiž trvalou adresu ve Stadtteilhausu. Vzrušení je velké, zejména mezi umělci. Jedná se
o první výstavu podle nové koncepce – novince:
kurátorství muzea leží v rukou občanů.
Pomocí brýlí pro virtuální realitu se hosté vmísí
mezi návštěvníky první BRN. Před vchody do dvorků
voní vafle, které děti pečou a prodávají
za malý příspěvek. Hudba zní odevšad
– zejména punk! U stánků se plní
pokladničky neustadtmarkovými bankovkami a z balkónu kulturního centra Scheune vlídně
kyne panovník.

s ist der 12. Dezember 2025, und das BRNMuseum feiert sein Jubiläum mit einer besonderen Vernissage – denn heute vor 15 Jahren
eröffnete es an seinem festen Standort im Stadtteilhaus. Die Aufregung ist groß, vor allem unter den
Macher*innen. Es ist die erste Ausstellung nach der
neuen Konzeption – einem Novum: die Kuration im
Museum in Bürger*innenhände zu geben.
Mittels einer VR-Brille mischen sich die Gäste
unter die Feiernden der ersten BRN. Es duftet nach
Waffeln, die Kinder vor Hofeinfahrten gegen Spende
backen. Musik schallt von überall her – vor allem Punk!
An den Ständen füllen sich Geldbüchsen mit Neustadtmark-Scheinen, vom Balkon der Scheune winkt
huldvoll der Monarch.
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První nápad z řad občanů přišel od studentů
muzeologie. Přátelé muzea a jeho poradní sbor návrh
schválili, mladí lidé napsali koncept a vypracovali
plán nákladů a financování. A pak začala skutečná
práce: museli najít umělce, grafiky, finanční prostředky a sponzory. Jak má vypadat správná publicita?
To vše se s několika zádrhely podařilo na poslední chvíli a nyní již bouchají špunty od šampaňského!
V rámci doprovodného programu hraje ve sklepní
hospodě hudba z 35 let BRN, umělci vyprávějí zábavné příběhy v muzejním podcastu na nových webových stránkách a část lidí se s mobilní aplikací vydává odhalovat stopy BRN v okolí.
Dost bylo řečí, venku je dlouhá fronta! Překonáme tentokrát rekord z roku 2016?

Die erste Idee aus der Bürger*innenschaft kam
von Studierenden der Museologie. Museumsfreund*
innen und Beirat befürworteten den Vorschlag, die
jungen Leute schrieben ein Konzept und stellten
den Kosten- und Finanzierungsplan auf. Und dann
ging die Arbeit erst richtig los: Es galt, Kunstschaffende für das Design sowie Finanztöpfe und Sponsor*innen zu finden. Wie sieht gute Öffentlichkeitsarbeit aus?
Mit kleinen Pannen ist all das in letzter Minute
geschafft, jetzt knallen die Sektkorken! Im Rahmenprogramm läuft in der Kellerkneipe Musik aus 35 Jahren BRN, im Museums-Podcast auf der relaunchten
Webseite erzählen die Macher*innen witzige Geschichten, und Spaziergänger*innen suchen per App
die Spuren der BRN im Viertel.
Genug geschwafelt, draußen steht eine lange
Schlange! Ob wir den Besucher*innenrekord von 2016
diesmal brechen?

×

ULLA
ULLA WACKER
WACKER

předsedkyně spolku
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Vereinsvorsitzende
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1997

Jak vznikl Obecní dům
z historie sdružení spravujícího

1992

Muzeum BRN

Wie das Stadtteilhaus entstand
aus der Geschichte des Trägervereins
des BRN-Museums

D

N

ávrh vybudovat komunitní dům pro zdejší
městskou čtvrť vzešel od Zájmového sdružení Vnější Nové Město (Interessengemeinschaft Äußere Neustadt) po návštěvě hamburské
osobité čtvrti Sankt Georg. Krásná budova z doby
gründerské s překrásným vstupním portálem a markantním nárožním arkýřem na dohled od ulice Louisenstraße se pro to zdála být ideální. Z podnětu Zájmového sdružení byla tato nemovitost již v roce
1991 usnesením městské rady zahrnuta jako komunitní zařízení do plánu obnovy této čtvrti.
Agentura pro rozvoj a sanaci města Drážďany
(STESAD) poté vedla zdlouhavá jednání o koupi
s jednotlivými členy společenství dědiců. V tomto
mezidobí však již Zájmové sdružení a umělci jako
Peer Alexander van Martens pracovali na dalším

ie Idee brachte die IG Äußere Neustadt von
einem Besuch im Hamburger Kiez Sankt Georg mit: ein offenes Haus für den Stadtteil.
Dafür schien das schöne Gründerzeitgebäude mit
dem einladenden Eingangsportal und dem markanten Eck-Erker in der Blickachse der Louisenstraße
bestens geeignet. Auf Initiative der IG gelangte das
Grundstück schon 1991 per Stadtratsbeschluss als
Gemeinbedarfseinrichtung ins Erneuerungskonzept
zum Sanierungsgebiet.
Während die zuständige Stadtentwicklungs- und
Sanierungsgesellschaft Dresden (STESAD) langwie50

využití této po léta chátrající nemovitosti. Např. během BRN spontánně oživovali suterén a nádvoří
uměleckými a kulinářskými akcemi.
Poté, co se společnosti STESAD v září 1993 konečně podařilo budovu získat, předala ji do rukou
občanů, aby ji tito naplnili životem. Zájmové sdružení spustilo pomocí pohlednic dotazovací akci a obdržela různorodé podněty: lázně se saunou, dílny,
knihkupectví, historický spolek, bowling nebo cestovní kancelář.
Protože na rok 1994 nebyla oficiálně naplánována žádná BRN, hledalo jedno sdružení přátel z Neustadtu místo, kde by byl prostor pro
pódium, bar a umění, vše
ve vlastní režii.

rige Kaufverhandlungen mit den zahlreichen Einzeleigentümer*innen der Erbengemeinschaft führte,
machten die IG und Künstler*innen wie Peer Alexander van Martens auf den jahrelangen ruinösen Leerstand aufmerksam, indem sie während der BRN das
Souterrain und den Hof spontan künstlerisch und
kulinarisch belebten.
Nachdem der STESAD im September 1993 der
Erwerb endlich gelungen war, spielte sie den Ball an
die Bürger*innenschaft zurück: Sie sollte das Haus
mit Leben füllen. Die IG startete eine Postkarten-Befragung und erntete Vorschläge wie: Waschsalon
mit Sauna, Werkstatt, Bücherstube, Geschichtsverein, Kegelbahn oder Reisebüro.
Da 1994 offiziell keine BRN geplant war,
suchte ein Neustädter Freundeskreis nach einem
Ort, wo Platz für Bühne, Bar und Kunst auf
eigene Faust wäre.
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Noch im Juni bildete er gemeinsam mit Akteur*innen der IG eine »Interessengemeinschaft Prießnitzstraße 18«, die in Windeseile einen Nutzungsvertrag
mit der Eigentümerin abschloss, um am BRN-Wochenende ein kleines Café zu öffnen, erste Veranstaltungen abzuhalten und in dem unsanierten Gebäude Ausstellungen zu zeigen.
Es dauerte noch zwei Jahre, bis bauliche Sicherungen abgeschlossen waren – 1996 suchte die
STESAD dann schließlich Betreiber*innen. Also gründeten 25 Neustädter*innen am 16. Januar 1997 den
Stadtteilhaus Dresden–Äußere Neustadt e. V. und
entwickelten ein Konzept, mit dem sie sich bei der
STESAD bewarben. Der Verein erhielt einen Nutzungsvertrag und 1998 einen Pachtvertrag, wobei
der Innenausbau größtenteils ihm überlassen blieb,
da die Städtebaufördermittel gekürzt worden waren
und die öffentlichen Mittel für den Ausbau somit
weitaus geringer ausfielen als gedacht.
Ein Büro gab es daher anfangs nicht, der Spaß
kam aber trotzdem nicht zu kurz: Während der BRN
wurden aus den Erdgeschossfenstern heraus Fischsemmeln verkauft, und auf dem Baugerüst wurde
getanzt. Die ersten Mieter*innen zogen 1998 ein, darunter das BRN-Koordinationsbüro und die Kneipe
»Oosteinde«.
Und weiter ging es mit Baueinsätzen: Türen und
Fußböden wurden abgeschliffen, Kabelkanäle gefräst und wieder geschlossen … 2002 war die Sanierung fast komplett, als die vom Elbhochwasser zurückstauende Prießnitz die Kneipe überflutete – selbst
das Klavier ging baden. Und kaum war alles getrocknet, aufgeräumt, wiederhergestellt, ergoss sich Löschwasser auf das Haus: Zur BRN 2004 hatte ein Brand-

Stadtteilhaus in der Flut, 2002
Obecní dům za povodně, 2002

V červnu pak členové tohoto sdružení a členové Zájmové sdružení založili »Zájmové sdružení Prießnitzstraße 18«, které urychleně podepsalo s majitelem
smlouvu o otevření malé kavárny o BRN-víkendu,
o pořádání prvních akcí a výstav v nezrekonstruované budově.
Trvalo další dva roky, než byla budova stavebně
zajištěna. V roce 1996 pak STESAD začal hledat provozovatele. A tak 16. ledna 1997 založilo 25 obyvatel
Neustadtu spolek Stadtteilhaus Dresden–Äußere
Neustadt a vypracovalo koncepci, s níž se přihlásili
do výběrového řízení STESADu. Spolku se podařilo
získa napřed smlouvu o užívání a v roce 1998 pachtovní smlouvu, přičemž však úpravy interiéru zůstaly z velké části na něm, protože došlo ke krácení dotačních prostředků, takže na další stavební úpravy
bylo k dispozici méně veřejných prostředků, než jak
se původně plánovalo.
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Na začátku tedy nebyla žádná kancelář, ale o zábavu nebylo nouze: během BRN se z oken v přízemí
prodávaly ryby v housce a na lešení se tančilo. První
nájemníci se nastěhovali v roce 1998, včetně koordinační kanceláře BRN a hospody »Oosteinde«.
A stavební práce pokračovaly: brousily se dveře
a podlahy, frézovaly kabelové kanály a znovu zadělávaly ... když byla roce 2002 rekonstrukce téměř
dokončena, zaplavil v důsledku zpětného vzdutí
od rozvodněného Labe potok Prießnitz hospodu –
dokonce i klavír se šel koupat. A sotva bylo vše vysušeno, uklizeno a obnoveno, na budovu se vyvalila
hasicí voda: během BRN 2004 žhář zapálil střešní
krov, v důsledku čehož utrpěl archiv Zájmového sdružení rozsáhlé škody. Znovuobnoven byl až v roce
2009 jako archiv městské části Drážďany-Neustadt.
Po překonání druhé povodně v roce 2013 se společensko-kulturnímu centru s prostory pro archiv,
muzeum, správu domu a schůze, spolky a iniciativy,
kurzy a semináře, koučink a supervize, divadlo a hudbu, kabaret a natáčení videa dařilo, dokud pandemie
v roce 2020 neuložila pestrý život v domě do jakéhosi spánku Šípkové Růženky. Dnes v úctyhodných
zdech sídlí na deset nájemců a nový provozovatel
hospody je na dohled.

Stadtteilhaus-Brand zur BRN, 2004
Požár Obecního domu v době konání BRN, 2004

stifter den Dachstuhl angezündet, infolgedessen
nahm das Geschichtsarchiv der IG großen Wasserschaden. Erst 2009 konnte es wiederauferstehen als
Stadtteilarchiv Dresden-Neustadt.
Nach Überwindung des zweiten Hochwassers
von 2013 gedieh das soziokulturelle Zentrum mit seinen Räumen für Archiv und Museum, Hausleitung
und Versammlungen, Vereine und Initiativen, Kurse
und Seminare, Coachings und Supervisionen, Theater und Musik, Kleinkunst und Videodrehs prächtig,
bis die Pandemie 2020 das bunte Leben im Haus in
eine Art Dornröschenschlaf versetzte. Rund zehn
Mieter*innen beherbergen die ehrwürdigen Mauern
heute, ein neuer Kneipen-Betreiber ist in Sicht.
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Ein Haus mit zwei Außenstellen
aus der Geschichte des Děčíner Partnermuseums

E

s war der Deutsche Gewerbeverein, der bereits 1892 für Tetschen (Děčín) ein Museum
anstrebte. 1908 beschloss der Stadtrat den
Ankauf von Privatsammlungen für ein Stadtmuseum, das die Tischgesellschaft Alt-Tätschen zwei Jahre später gründete.
Zusammengelegt mit den Sammlungen des
Städtischen Museums Podmokly (Bodenbach) konnte dieses 1946 als eines der ersten Museen in der
Grenzregion wieder öffnen. 1962 in Bezirksmuseum
Děčín umbenannt, erweiterte sich in den Folgejahren
der Fundus um die Sammlungen der geschlossenen
Stadtmuseen in Česká Kamenice (Böhmisch Kamnitz), Benešov n. Pl. (Bensen) und Šluknov (Schluckenau). Seit 1969 ist dieses Regionalmuseum als einziges
in Tschechien auf die Geschichte der Elbschifffahrt
spezialisiert.
In Varnsdorf bestand seit 1902 eine kleine
Sammlung, die den Grundstock für ein 1926 gegründetes Museum bildete. Dieses bezog 1939 eine eigene Villa an der Poštovní-Straße. Nachdem die Tätigkeit nach 1945 allmählich zum Erliegen gekommen
war, wurde auch
Ausstellung »Stadt
diese Einrichtung
auf der Wiese«
1976 dem Děčíner
výstava »Město
Museum angegliena louce«
dert. 2010 bezog
sie ein Ausweichquartier an der Le-

Regionalmuseum in Děčín / Oblastní muzeum v Děčíně

Jeden dům se dvěma
pobočkami
z historie partnerského muzea v Děčíně

P

okus o založení muzea v Děčíně uskutečnil už
v roce 1892 německý spolek Deutscher Gewerbeverein. V roce 1908 rozhodlo městské zastupitelstvo o nákupu soukromých sbírek pro městské
muzeum, u jehož zrodu stál o dva roky později spolek Tischgesellschaft Alt-Tätschen.
Po válce byly sloučeny sbírky Městského muzea
v Děčíně a Městského muzea v Podmoklech. V roce
1946 bylo muzeum jako jedno z prvních v pohraniční
oblasti znovu otevřeno veřejnosti. V roce 1962 bylo
přejmenováno na Okresní muzeum v Děčíně. V následujících letech byl sbírkový fond rozšířen o sbírky
ze zrušených městských muzeí v České Kamenici,
Benešově n. Pl. a Šluknově. Od roku 1969 se jedná
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gií-Straße. Die ursprüngliche Museumsvilla gehört
seit 2018 dem Bezirk Ústí, um sie zu rekonstruieren.
Die zweite Außenstelle des Regionalmuseums
Děčín befindet sich in Rumburk. Sie wurde auf Initiative des Bildungsvereins Humboldt 1902 als Städtisches Heimatmuseum gegründet. Zunächst betreuten Lehrkräfte ehrenamtlich die Sammlungen mit
Objekten zur Regionalgeschichte von Mensch und
Natur, Handwerk und Kunst. Ihr Leiter seit 1936, Bibliothekar und Archivar Rudolf Demel, rettete nach
Kriegsende wertvolle Exponate aus verlassenen Häusern von vertriebenen Deutschen. Zudem gelangten
aus Krásná Lípa die Sammlungen des geschlossenen
Stadtmuseums nach Rumburk.

×
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Direktor des Regionalmuseums in Děčín

o jediné muzeum v Čechách, které se specializuje
na historii lodní dopravy na Labi.
Od roku 1902 existovaly ve Varnsdorfu malé
sbírky, která se stala základem muzea založeného
v roce 1926. V roce 1939 se muzeum přestěhovalo
do vlastní vily v Poštovní ulici. Po postupném útlumu činnosti po roce 1945 byla i tato instituce v roce
1976 začleněna do děčínského muzea. V roce 2010
se přestěhovala do náhradních prostor v ulici Legií.
Původní muzejní vila patří od roku 2018 Ústeckému
kraji a čeká na rekonstrukci.
Druhá pobočka Oblastního muzea v Děčíně
se nachází v Rumburku. Zdejší muzeum bylo založeno z iniciativy Vzdělávacího spolku Humboldt v roce
1902 jako Městské vlastivědné muzeum. Zpočátku
se o sbírky s předměty týkajícími se regionální historie, přírody, řemesel a umění starali dobrovolníci
z řad místních učitelů. Ředitelem sbírek byl od roku
1936 knihovník a archivář Rudolf Demel, kterému
se podařilo zachránil po válce cenné exponáty z opuštěných domů po vysídlených Němcích. Kromě toho
byly do Rumburku převezeny sbírky ze zrušeného
městského muzea v Krásné Lípě.

×
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ředitel Oblastního muzea v Děčíně

Ausstellung »Entwicklung
der Schifffahrt auf der Elbe«
výstava »Vývoj lodní
dopravy na Labi«

1999

GLOSÁŘ

GLOSSAR
1 | Das Stadtteildokumentationszentrum ist ein Archiv, das zur
Nutzung allen Bürger*innen offensteht. Erweitert mit archivpädaogischen Angeboten für Schulen, Geschichtswerkstätten und andere Veranstaltungen, ist es ein Ort für lebendige
Stadtteilgeschichtsforschung »von unten«.

1 | Dokumentační centrum městské části je archiv, který mohou využívat všichni občané. Jeho činnost zahrnuje i archivně-pedagogické nabídky pro školy, dějepisné semináře a další akce a je místem pro živé bádání o historii městské čtvrti
»zdola«.

2 | Interessengemeinschaft Äußere Neustadt, kurz IG, wurde
1989 gegründet, um den in der DDR geplanten Abriss des
Stadtteils zu verhindern. Diese Bürgerinitiative spielte eine
wichtige Rolle für die Beteiligung der Anwohnern*innen am
Sanierungsprozess. 2006 löste sie sich aufgrund der fehlenden Akzeptanz seitens der Stadtverwaltung auf.

2 | Zájmové sdružení Vnější Nové Město, zkráceně IG, byla založeno v roce 1989, aby bránilo demolici čtvrti, jak bylo v NDR
plánováno. Tato občanská iniciativa hrála důležitou roli při
zapojení obyvatel do procesu obnovy čtvrti. V roce 2006
sdužení ukončilo své aktivity z důvodu scházející akceptance ze strany městské správy.

3 | Als Mikronation, Fantasie- oder Scheinstaat werden Gebilde
bezeichnet, die wie eigenständige souveräne Staaten auftreten und den Anschein erwecken, mit staatlicher Autorität
zu handeln, obwohl ihnen Eigenschaften fehlen oder wenigstens stark umstritten sind, die einen Staat nach Völkerrecht ausmachen. (Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/
Mikronation)

3 | Mikronárody, fantazijní nebo předstírané státy jsou entity,
které se chovají jako nezávislé suverénní státy a budí zdání,
že jednají se státní autoritou, ačkoli postrádají nebo přinejmenším s velkými pochybnostmi disponují znaky, které podle mezinárodního práva představují stát. (Wikipedia: https://
de.wikipedia.org/wiki/Mikronation)

4 | Als Schwafelrunde (ohne Ritter) bezeichnete sich ein Kreis
aktiver Neustädter*innen, die sich 2011 bis 2017 für die Belange des Stadtteilfestes BRN engagierten und zwischen Veranstalter*innen und Stadtverwaltung vermittelten. Zu dieser
lockeren Runde gehörten Anwohner*innen, Kulturschaffende, Gewerbetreibende, Politiker*innen und ein Pfarrer. Sie
beriefen sich auf die Proklamation der Gründer*innen der
BRN und unterstützten vor allem Kulturbeiträge.

4 | Společenství hranatého stolu (bez rytířů), německy Schwafelrunde (ohne Ritter), byl název skupiny aktivních obyvatel
Neustadtu, kteří se v letech 2011–2017 podíleli na BRN a byli
prostředníky mezi organizátory a vedením města. Do tohoto volného kruhu patřili obyvatelé, kulturní pracovníci, podnikatelé, politici a kněz. Odvolávali se na proklamaci zakladatelů BRN a podporovali zejména kulturní rozvoj.

5 | Der Kartoffeldruckkünstler Thomas Preibisch schuf diesen
Ansteckorden aus Papier für die Mitglieder der Schwafelrunde (ohne Ritter) als Anerkennung ihrer Arbeit.

5 | Tento papírový řád vytvořil umělec Thomas Preibisch pomocí bramborového tisku pro členy Společenství hranatého
stolu (bez rytířů) jako ocenění jejich práce.

6 | Seit 1999 locken alljährlich Dresdner Museen in einer gemeinsamen Sonderveranstaltung, der Museumsnacht, Dresdner*
innen und Gäste zu einer nächtlichen Öffnungszeit mit umfangreichem Rahmenprogramm.

6 | Od roku 1999 pořádají drážďanská muzea každoročně společnou akci Muzejní noc, která láká občany a návštěvníky
Drážďan na noční prohlídky s bohatým doprovodným programem.
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7 | Während der Anfangsjahre, in denen die »provisorische Regierung« an der »Macht« war, wurden Pässe für die BRN-Bürgerschaft ausgestellt. 2004 wurde ein »Eng-Pass« herausgegeben und 2010 mit dem »PassPortWein« ein Reisepass.

7 | V prvních letech BRN, kdy byla »u moci« »prozatímní vláda«, se vydávaly pasy jako symbol občanství BRN. V roce
2004 byl vydáván »Eng-Pass« a v roce 2010 cestovní pas
s názvem »PassPortWein«.

8 | Bevor hierzulande Kopierer aufkamen, gab es 1990 und 1991
zwei Auflagen der Neustadtmark (NM) als einzig akzeptierte
Währung im Festgebiet während der BRN. Umtauschkurs im
ersten Jahr: 1 NM = 1 (Ost-)Mark = 2 D-Mark. Die 1-, 3-, 5-,
10- und 20-NM-Scheine, auch »Punknoten« genannt, zierten
unter anderem Charlie Chaplin, Marilyn Monroe, der Papst,
Bakunin, Che Guevara, ein Gorilla und August der Starke.

8 | Před nástupem kopírovacích strojů proběhla v letech 1990
a 1991 dvě vydání neustadtské marky (NM) jako jediné přijímané měny v areálu festivalu během BRN. Směnný kurz
v prvním roce: 1 NM = 1 (východní) marka = 2 německé marky.
Bankovky v hodnotě 1, 3, 5, 10 a 20 NM, nazývané také »punkové bankovky«, zdobí mimo jiné Charlie Chaplin, Marilyn
Monroe, papež, Bakunin, Che Guevara, gorila a August Silný.

9 | Mit Waffeln wurden die Gäste der BRN in den ersten Jahren
traditionell beköstigt. Waffeln zu backen war in der DDR der
Vorwendezeit beliebt.

9 | Vafle byly v prvních letech tradičním pohoštěním pro hosty
BRN. Pečení vaflí bylo v NDR oblíbené již před pádem komunismu.

10
|
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|
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|

Eine Hutübergabe ist ein symbolischer Akt der Verantwortungsübergabe.

10 | Předání klobouku je symbolický akt předání odpovědnosti.

Die Schwafelrunde (ohne Ritter) hatte 2012 die »grün-bunte«
Republik ausgerufen, BRN-Flaggen anfertigen lassen und
als Tagesbefehl zur Fest-Beteiligung der Zimmerpflanzen
aufgerufen. Das Museum hat die Büropflanzen zu Museumsaufsehern erklärt und eine Versammlung organisiert.

11 | Společenství hranatého stolu (bez rytířů), vyhlásilo v roce
2012 »zelenopestrou« republiku, nechalo vyrobit vlajky BRN
a jako denní rozkaz vyzvalo k účasti pokojových rostlin na festivalu. Muzeum proto prohlásilo kancelářské rostliny za muzejní hlídače a uspořádalo jejich schůzy.

Kackbratzen ist ein Schimpfwort.

12 | Kackbratzen je nadávka a sprosté slovo.

Als Gentrifizierung (vom englischen gentry für »niederer
13 | Adel«), auch Gentrifikation, im Jargon auch die Yuppisierung,
bezeichnet man den sozioökonomischen Strukturwandel
großstädtischer Viertel durch eine Attraktivitätssteigerung
zugunsten zahlungskräftigerer Eigentümer und Mieter und
deren anschließenden Zuzug. (Wikipedia: https://de.wikipedia.
org/wiki/Gentrifizierung)

13 | Gentrifikace (z anglického gentry – nižší šlechta), známá také
jako yuppizace, je termín označující socioekonomickou strukturální změnu velkoměstských čtvrtí prostřednictvím zvýšení atraktivity ve prospěch bohatších majitelů a nájemníků
a jejich následný příliv. (Wikipedia: https://de.wikipedia.org/
wiki/Gentrifizierung)

14 | Die »scheune« wurde 1951 als Jugendklubhaus »Martin Andersen Nexö« nach sowjetischem Vorbild errichtet und seit
der Wende als Kulturzentrum weiterbetrieben. Seinen Namen erhielt der Klub vom Volksmund, da die Legende berichtet, dass der DDR-Staatschef Walter Ulbricht es abgelehnt hätte, dass »diese Scheune« seinen Namen erhielt. 2007
ging der Klub aus städtischer Trägerschaft an den Verein
scheune e. V. über.

14 | »scheune« (stodola) byla postavena v roce 1951 jako mládežnická klubovna »Martina Andersena Nexö« podle sovětského vzoru a od pádu komunismu funguje jako kulturní
centrum. Klub získal své jméno podle lidové slovesnosti, protože podle legendy odmítl tehdejší šéf NDR Walter Ulbricht,
aby byla »tadle stodola« pojmenována po něm. V roce 2007
přešlo provozování klubu z města na spolek scheune e. V.
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15
|

15 | »Knerbelgarten« je novotvar vytvořený organizátory.

»Knerbelgarten« ist eine Worteigenschöpfung der Veranstalter*innen.

Das Neustadt Art Festival ist ein 2011 gegründetes Stadt16 | teil-Event. Es thematisiert das Freiraumsterben im Viertel,
indem temporär Orte mit Kunst und Kultur bespielt werden,
die als Freiräume bedroht sind oder bisher noch nicht als solche wahrgenommen werden.

16 | Neustadtský umělecký festival se koná od roku 2011. Věnuje
se problematice úbytku volného prostoru ve čtvrti tím, že
na místech, která jsou jako volná prostranství ohrožena nebo
tak dosud nebyla vnímána, pořádá dočasné umělecké a kulturní akce.

17 | Eine Stampe ist eine Bierkneipe bzw. ein Tanzlokal. Im »Goldenen Hufeisen« wurde Pferdefleisch serviert und getanzt.

17 | »Goldener Hufeisen« – jednalo se o pivnici s tanečním sálem,
kde se podávalo i koňské maso.

18
|

Orwo ist ein Akronym aus »Original Wolfen« und ein Markenname. In der DDR-Filmfabrik Wolfen wurde ausschließlich
Filmmaterial produziert.

18 | Orwo je zkratka slov »Original Wolfen« a název značky.
Ve filmové továrně ve Wolfenu se v dobách NDR výhradně
vyráběl filmový materiál.

19 | Das Münzkabinett ist das älteste Museum Dresdens und den
Staatlichen Kunstsammlungen Dresden angegliedert. Es befindet sich im Georgenbau des Residenzschlosses.

19 | Mincovní kabinet je nejstarším muzeem v Drážďanech a je
součástí Státních uměleckých sbírek Drážďany. Nachází se
v budově Georgenbau rezidenčního zámku.

20
|

Beutler sind Handwerker, die Beutel aus Leder oder Leinen
herstellen.

20 | Brašnáři jsou řemeslníci, kteří vyrábějí tašky z kůže nebo
z plátna.

21
|

Im Gründerzeitviertel besaßen die Wohnungen lediglich
Kaltwasseranschluss, daher gab es Badeanstalten, in denen
man für kleines Geld ein Reinigungsbad in einer Wanne oder
unter einer Dusche nehmen konnte.

21 | Ve době gründerské byly byty vybaveny pouze přípojkami
na studenou vodu, takže existovaly veřejné koupele, kde
člověk mohl za malý poplatek podstoupit očistnou koupel
ve vaně nebo pod sprchou.

22 | In dem wintergartenähnlichen Anbau namens Lichtbad konnte man auf Liegen ein Sonnenbad genießen. Nach der Lehre
Kneipps besitzt dies heilende Wirkung.

22 | V přístavbě připomínající zimní zahradu a zvané světelné
lázně byla k dispozici lehátka, aby se lidé vystavili slunečním
paprskům. Podle Kneippova učení to má léčivý účinek.

23 | Die Dresdner Rockband Dekadance, zu der der Komiker Olaf
Schubert gehörte, existierte von 1985 bis 2022 und bezeichnete sich selbst als die »Mutter aller Bands«.

23 | Drážďanská rocková skupina Dekadance, jejíž členem byl i
komik Olaf Schubert, existovala v letech 1985 až 2022 a sama
sebe označovala za »matku všech kapel«.

24
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Aus der DDR-Punkband Feeling B (1983 – 1994) ging Rammstein hervor.

24 | Z NDR- punkové skupiny Feeling B (1983–1994) vzešla kapela Rammstein.

Zur BRN 2012 fand in der »scheune« ein Zimmerpflanzenkonzert statt. Die Dresdner Band Elektrik Farm spielte exklusiv
vor Grünpflanzen. Diese am Fest zu beteiligen, war ein Tagesbefehl der Schwafelrunde (ohne Ritter) an das Feiervolk
gewesen.

25 | V rámci BRN 2012 se v »scheune« konal koncert pro pokojové rostliny. Drážďanská kapela Elektrik Farm hrála výhradně před zelenými rostlinami. Zapojení rostlin do festivalu bylo dáno denním rozkazem Společenství hranatého
stolu (bez rytířů).
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26 | Die BEWEGUNG NURR (1989 – 2014) hatten Alekos Hofstetter,
Christian Steuer und Daniel H. Wild in Dresden gegründet.

26 | HNUTÍ NURR (1989–2014) založili v Drážďanech Alekos Hofstetter, Christian Steuer a Daniel H. Wild.

27 | Bandits Dresden sind Street-Art-Künstler*innen um Dopeman
und SG.Cop, die seit Mai 1994 als Gruppe organisiert sind.

27 | Bandits Dresden jsou pouliční umělci kolem Dopemana
a SG.Cop, kteří se jako skupina organizují od května 1994.

Die Defa (kurz für Deutsche Film-AG) war das Filmunternehmen der DDR mit vielen Betriebsteilen. Das Defa-Studio für
Trickfilme hatte seinen Sitz in Dresden.

28 | Defa (zkratka Deutsche Film-AG) byla filmová společnost
NDR s mnoha pobočkami. Studio Defa pro animované filmy
sídlilo v Drážďanech.

29 | Die dezentrale Organisationsform der BRN seit 2002 brachte
zahlreiche Einzelveranstalter*innen hervor. Absprachen zwischen benachbarten Ständen und Veranstaltungen erfolgten
selten. Die Idee der Schwafelrunde, straßenzugweise Inseln
zusammenzuschließen und deren Kulturbeiträge zu fördern,
wurde 2018 nach Auflösung des Kreises von der Stadtverwaltung in die Anmeldepraxis übernommen.

29 | V důsledku decentralizované organizační formy BRN od roku
2002 vznikla celá řada dílčích organizátorů. Dohody mezi
sousedními stánky a akcemi však byly vzácné. Společenství
hranatého stolu přislo s návrhem, sjednotit organizační jednotky (ostrůvky) po ulicích a propagovat jejich kulturní zaměrení. Po rozpuštění Společenství zohlednila od roku 2018
městská správa tento návrh v rámci přhlášek na festival.

28
|
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Geboren wurde das Stadtteilfest Bunte Republik
Neustadt (BRN) 1990. Seither feiert sich Dresdens
Äußere Neustadt am dritten Juniwochenende selbst.
Aus einer politikenttäuschten Bierlaune heraus wurde spaßeshalber eine eigene, eben bunte (statt Bundes-)Republik in Form eines dreitägigen Straßenfestes ausgerufen. Kurz vor Einführung der D-Mark am
1. Juli 1990 legte die »Provisorische Regierung« eine
eigene Währung samt Staatsflagge auf, erließ Dekrete, gab ein Zentralorgan und Pässe heraus.
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das BRN-Museum bis 2020 aufgewartet und dabei
facettenreich das Leben in der bunten Neustadt dokumentiert.
Diese Broschüre stellt die Dauerausstellung und
einige Museums-Höhepunkte dieses Jahrzehnts vor
und versucht einen Ausblick in die Zukunft. Im Rahmen der seit 2020 bestehenden Partnerschaft mit
dem Museum Dečin nähern sich beide Institutionen
dem Phänomen BRN und fördern damit den kulturellen Austausch beider Länder.

Drážďanský městský festival Bunte Republik Neustadt (BRN, Pestrá republika Neustadt) se zrodil
v roce 1990 a od té doby byl třetí červnový víkend
v drážďanské čtvrti Äußere Neustadt (Vnější Nové
Město) pravidelně ve znamení oslav. Ve veselé a současně politicky střízlivějící náladě vyhlásili zdejší obyvatelé vlastní Pestrou (Bunt) (a nikoliv Spolkovou /
Bund) republiku v podobě třídenního pouličního festivalu. Krátce před zavedením německé marky dne
1. července 1990 vytvořila „prozatímní vláda“ vlastní
měnu, státní vlajku, vydávala dekrety, tiskla ústřední tiskový orgán i pasy.
V roce 2006 došlo k založení muzea, které se zaměřuje právě na bohatou historii BRN. Od roku 2010
má své stálé sídlo v Obecním domě (Stadtteilhaus)
v ulici Prießnitzstraße 18. S necelými 35 metry čtverečními se jedná sice o malé muzeum, které však
přesto stojí za návštěvu. Muzeum BRN také dokumentuje různorodými způsoby pestrý život této
městské části a do roku 2020 uspořádalo v průměru
dvě až tři výstavy a speciální výstavy ročně.
Tato brožura představuje stálou expozici a vybrané muzejní události tohoto desetiletí a zároveň
se pokouší dívat do budoucnosti. V rámci partnerství s Oblastním muzeem v Děčíně, které bylo navázano v roce 2020, tak obě instituce přibližují fenomén BRN a podporují kulturní výměnu mezi oběma
zeměmi.
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