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TISKOVÁ ZPRÁVA
ÚTERÝ 11. 1. 2022
JAZYKOVÉ GYMNÁZIUM PAVLA TIGRIDA PŘIPRAVILO PRO VEŘEJNOST V RÁMCI
ROZVOJE ŠKOLY JAKO KOMUNITNÍHO CENTRA SETKÁNÍ S MONIKOU
HORSÁKOVOU,
REŽISÉRKOU
CYKLU
VIDEODOKUMENTŮ
MAPUJÍCÍCH
FENOMÉNY OSTRAVSKÉ KULTURY. ZA VZNIKEM CYKLU STOJÍ OSTRAVSKÁ
GALERIE FIDUCIA.
Na setkání prezentovala režisérka Monika Horsáková (dříve ČT, dnes Slezská
univerzita v Opavě) videodokumenty ze série Ostravské kulturní stopy. Jejich tvůrci
se snaží zachytit specifika a výjimečné osobnosti regionální ostravské kultury.
Vzhledem k online verzi je cyklus videí dobře dostupný, k jednotlivým částem jsou
připraveny didaktické materiály, které pomáhají laikům, veřejnosti i školní mládeži
porozumět složitostem i krásám regionálního umění. Účastníci setkání zhlédli
některá nově dokončená videa, režisérka představila dramaturgii projektu a
následná diskuse přinesla potřebnou diváckou reflexi práce celého tvůrčího týmu.
Galerie Fiducia natáčí videodokumenty ve spolupráci s Ústavem filmové, televizní a
rozhlasové tvorby Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě,
LucernouTV a Archivem města Ostravy. Tato ostravská kulturní virtuální kronika je
cyklem vzdělávacích pořadů zaměřených především na výtvarné umění (vizuální
umění, architektura a urbanismus, fotografie, kulturní dědictví, kulturní krajina), ale
také literaturu – spojuje vždy konkrétní ostravské místo s konkrétním kulturním
fenoménem, projektem či akcí. Setkání popularizovalo především nově vzniklé díly
cyklu. V roce 2021 jich bylo natočeno 6 (se stopáží 10–40 min). Ke každému tématu
jsou připravovány podrobné rešerše a vznikají tak precizní dílka, která lze využít pro
širokou veřejnost i školy. Akce se zúčastnila skupina učitelů, kteří se rozhodli projekt
prostřednictvím své výuky dále popularizovat. Výstupem setkání bylo také
zorganizování speciálních školních projekcí, které proběhnou za účasti režisérky
ještě do konce ledna na některých ostravských gymnáziích. Na JGPT budou tématu
Ostravské kulturní stopy věnovat „projektový den“ ve středu 26. 1. 2022.
Více informací o cyklu Ostravské kulturní stopy:
https://klubfiducia.cz/2022/01/02/ostravske-kulturni-stopy-a-specialy-hlasu-mestav-roce-2021/
Videodokumenty k online sledování:
https://klubfiducia.cz/fiducia-online/
Rozhovor s básníkem Petrem Hruškou o cyklu videodokumentů:
https://ostrava.rozhlas.cz/literarni-historik-pavel-hruska-a-ostravske-kulturnistopy-8478234
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