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Tři patra plná českého filmu – Výstava Na film! od června do října
v pražském Museu Montanelli
Mimořádnou
příležitost
k zevrubnému
seznámení s českou kinematografií všem
zájemcům v červnu nabídne interaktivní
výstava Na film! v Museu Montanelli. Až
do října mohou návštěvníci v Nerudově ulici
v centru Prahy nahlížet do tajů filmového
zákulisí, objevovat kouzlo filmového obrazu,
zvuků i ruchů, poznávat osudy a filmy tvůrců,
kteří z politických důvodů odešli do zahraničí,
a dozvědět se, jak promítání vnímali
avantgardisté první poloviny 20. století.
Expozice rozmístěná ve třech podlažích
Musea Montanelli vybízí k dotyku a
náležitému vyzkoušení exponátů, z nichž některé pocházejí ze sbírek Národního
technického muzea. Výstavu Na film! doprovodí cykly přednášek a diskuzí,
filmové workshopy, speciální komentované prohlídky a programy pro školy.
"Věříme, že je možné vybudovat naprosto jedinečnou kulturní instituci, živé
centrum filmu - a doufáme, že se nám podaří navázat dialog a přesvědčit o této
možnosti také zástupce významných kulturních institucí a odbornou i laickou
veřejnost," poznamenávají iniciátorky celého projektu Adéla Mrázová a Terezie
Křižkovská.
Interaktivní výstava Na film! je součástí projektu Národní filmové muzeum
(NaFilM), za kterým stojí studenti Katedry filmových studií FF UK, přesvědčení o
tom, že český film si svoje muzeum jednoznačně zaslouží. Nadšením pro tuto
myšlenku se jim podařilo nakazit i veřejnost včetně respektovaných profesionálů,
jako jsou například Jiří Menzel a Olga Sommerová, takže postupně dostává
reálné obrysy. Na výstavě Na film! budou poprvé prezentovány návrhy
budoucího muzea českého filmu a do hledání jeho ideální podoby se může zapojit
každý návštěvník. Půlroční výstava věnovaná století vývoje české kinematografie
je spolufinancována prostřednictvím jedné z nejúspěšnějších kampaní v historii
českého crowdfundingu. "Myslíme si, že je důležité se na filmy nejen dívat, ale
také jim porozumět. A právě filmové muzeum by mohlo být místem, které rozšíří
nabídku filmového vzdělání formou zážitku a nevšední zkušenosti a sledování
filmů tak skvěle doplní," dodávají organizátorky.
Víte, že film nebyl nikdy němý? Nebo že hasiči patřili mezi první cinefily?
Zavítejte od června do října na výstavu Na film! v Museu Montanelli a odejdete
obohaceni o řadu zajímavých informací, nevšedních zážitků a hlavně s poznáním,
že film není pouze to, na co se chodí do kina.
Více o projektu: www.nafilm.org
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