Filmoví režiséri v školských laviciach
Mnohokrát sa ani nezamýšľame nad tým, kto je
autorom filmu, ktorý sa nám páčil, a pritom
poznáme naspamäť celé jeho pasáže. Viete kto
režíroval známe, ale i tie menej známe, slovenské
filmy ako Pole neorané, Pacho hybský zbojník,
Drak sa vracia, Nevera po Slovensky, Nemožná,
Akcia Edelstein,

Bambuľkine dobrodružstvá,

Víťaz, Let asfaltového holuba, Kruté radosti,
Fontána pre Zuzanu, Gemini, Kráľ umiera,
Záhrada,

Legenda o Lietajúcom

Cypriánovi,

Kandidát, Slepé lásky, Lóve...? Odpoveď sa určite
dozviete na výstave o slovenských filmových
režiséroch.
Výstava je zároveň aj spomienkou na klasika
Sedemnásti režiséri prijali pozvanie a osobne

slovenskej filmovej réžie Vladimíra Bahnu (1914 –

zaspomínali na svoju školu, obľúbených i menej

1977),

obľúbených

pripomína slovenská filmová verejnosť.

učiteľov,

spolužiakov,

predmety,

ktorého

storočnicu

si

v tomto

roku

známky, rozhodovania kam po základnej a strednej

Režiséri nadväzujú na úspešný cyklus projektov

škole. Zaspomínali si, ako ich ľudsky a profesijne

„.Osobnosti v školských laviciach“ , v ktorých sme

sformovala vysoká škola, teda tá,

predstavili

ktorú si už

slovenských

športovcov

(2006),

vybrali oni sami.

spevákov (2008), hercov (2010) a spisovateľov

Ide o zaujímavé a pútavé rozprávania - každé

(2012) a je predpoklad, že budú podobne, ako

z nich originálne pre svoju dobu, školské a rodinné

predchádzajúce výstavy, neskôr vystavení aj

zázemie, vlastné osobnostné predpoklady - sú plné

v ďalších mestách na Slovensku.

bežných i zaujímavých situácií, pádov, túžob,
náhod

i cielených

rozhodnutí,

šťastím

pre

slovenskú kultúru, že boli nakoniec späté s filmom
a filmovým umením.

Výstava bude sprístupnená
do 26. júna 2014.
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Sprievodné podujatia k výstave:
8. apríl 2014 /10.00/ Hodina dejepisu s Dušanom Trančíkom
Diskusia o vyučovaní dejín na školách venovaná učiteľom dejepisu.
6. máj 2014 /10.00/ Japonsko očami Yvonne Vávrovej
Beseda o Japonsku a japonskom školstve pohľadom slovenskej dokumentaristky.
17. máj 2014 /18.00/ Noc múzeí a galérií – Spomienkový večer na režiséra Vladimíra
Bahnu
Na klasika filmovej réžie si zaspomína režisér Zoroslav Záhon, jeho dcéra Svetlana Valigurská
a ďalší.
jún 2014 Workshop s Pavlom Gejdošom
Ako prebieha kasting do detského filmu?
Zmena programu vyhradená
Vzdelávací program pre školy:
Poznaj slovenských režisérov – žiaci sa interaktívnou formou zoznámia so slovenskými
filmovými režisérmi a ich tvorbou.

Viac informácií a aktualizácií o výstave, sprievodných podujatiach a vzdelácom programe
nájdete na našej webovej stránke www.msap.sk.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Trvanie výstavy: 31. marec 2014 – 26. jún 2014
Miesto: Múzeum školstva a pedagogiky, Hálova 16, Bratislava - Petržalka (prístavba budovy
SPŠ elektrotechnickej)
Autori výstavy: Daniela Vaněková, Vladimír Michalička, Michaela Gallusová, Eva
Zacharová
Spracovanie audiovizuálnych podkladov: Ľubomír Čierny, Zuzana Kunšteková

