PONUKA VÝSTAVY č. 93
Názov výstavy:

Filmoví režiséri v školských laviciach

Oblasť (archeológia/história/etnografia/prírodoveda/umenie/technika/...):
história
Krátky popis:
Ponúkame Vám možnosť vystaviť našu výstavu vo vašich priestoroch. Tento krát naše pozvanie
prijali sedemnásti slovenskí filmoví režiséri, a osobne zaspomínali na svoju školu, obľúbených i
menej obľúbených učiteľov, spolužiakov, predmety, známky, rozhodovania kam po základnej a
strednej škole. Zaspomínali si, ako ich ľudsky a profesijne sformovala vysoká škola, teda tá, ktorú si
už vybrali oni sami. Ide o zaujímavé a pútavé rozprávania - každé z nich originálne pre svoju dobu,
školské a rodinné zázemie, vlastné osobnostné predpoklady - sú plné bežných i zaujímavých situácií,
pádov, túžob, náhod i cielených rozhodnutí. Šťastím pre slovenskú kultúru, že boli nakoniec späté s
filmom a filmovým umením. Na svoje školské roky si zaspomínali režiséri Martin Ťapák, Eduard
Grečner, Juraj Jakubisko, Eva Štefankovičová, Zoroslav Záhon, Juraj Lihosit, Dušan Trančík, Vlado
Balco, Dušan Rapoš, Juraj Nvota, Yvonne Vavrová, Pavol Gejdoš, Martin Šulík, Mariana Čengel
Solčanská, Jonáš Karásek, Juraj Lehotský, Jakub Kroner. Výstava je zároveň aj spomienkou na
klasika slovenskej filmovej réžie Vladimíra Bahnu (1914 – 1977), ktorého storočnicu si v tomto roku
pripomína slovenská filmová verejnosť. Režiséri nadväzujú na úspešný cyklus projektov „.Osobnosti v
školských laviciach“, v ktorých sme predstavili slovenských športovcov (2006), spevákov (2008),
hercov (2010) a spisovateľov (2012), a ktoré už boli vystavené v mnohých kultúrnych inštitúciách v
mestách po Slovensku.
Podmienky zapožičania – priestor, preprava, financie, ... :
Výstava je vo forme plagátov (17ks), ktoré sa dajú upevniť na stenu háčikmi, pričom časť o
Vladimírovi Bahnovi tvoria dva veľké obojstranné plagáty, na ktoré je potrebné mať špeciálnu
konštrukciu. Preprava je jednoduchá, plagáty sa dajú stočiť, takže postačuje osobné auto, prípadne
sa dajú zaslať kuriérom. Záujemcovia si prepravu hradia sami. Objednávky sa realizujú zväčša na
jeden kalendárny mesiac.
Majiteľ – múzeum/galéria/iná inštitúcia:
Múzeum školstva a pedagogiky
Adresa: Hálova 16, 851 01 Bratislava
Muzeum.SK: http://www.muzeum.sk/default.php?obj=muzeum&ix=mskpe
Kontakt:
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