Kontakt: PhDr. Beáta Husová
Tel.: +421 905 373 244
+421 917 61 77 80
beata.husova@ratislava.sk

Tlačová správa
Maľované dejiny Bratislavy – Deti ilustrujú príbehy Pavla Dvořáka
Dvojročný projekt (2014 – 2015)
Dospelý človek sa zamýšľa ako najlepšie vysvetliť jav, úkaz, historickú udalosť
deťom, aby to pochopili. Neraz sa zdá, že dieťa nemôže rozumieť dejinám, že si nevie
predstaviť ako to vyzeralo pred tisíckami rokov. Opak je pravdou. Dokazuje nám to
dvojročný projekt Múzea mesta Bratislavy od autorky Beáty Husovej: Maľované
dejiny Bratislavy – Deti ilustrujú príbehy Pavla Dvořáka. Do projektu pozvala
výnimočnú osobnosť, autora príbehov z histórie Bratislavy, doktora Pavla Dvořáka.
Výber osobnosti Pavla Dvořáka nebol náhodný, tento druh projektu si vyžadoval
výnimočného historika, ktorý je zároveň veľký popularizátor dejín s bohatými
skúsenosťami a kreditom. Má v sebe ukryté herecké talenty, vie deťom priblížiť príbeh
s dávkou napätia a rozuzlenia a v jeho podaní je to rozprávka o skutočných ľuďoch
a pravdivých udalostiach.
Projekt bol poňatý ako ilustrátorská súťaž pre mladé talenty, no napriek tomu
prebiehal na viacerých úrovniach. Od začiatku mal didaktický charakter, ktorý môžeme
pokojne nahradiť vetou: „Dajte si biele rukavičky a môžete sa všetkého dotýkať!“ Na
projekte spolupracovali odborní pracovníci, kurátori zbierok a prinášali z depozitárov
zbierkové predmety, ktoré slúžili ako autentické učebné pomôcky. Spolu ich bolo 72 kusov.
Príbehy boli zaradené počas rozprávania do konkrétnych historických období. Uvedené
momenty pomáhali publiku si vytvárať asociácie s dobou a myslením ľudí z minulosti.
Celkovo sa do projektu za roky 2014 – 2015 zapojilo 850 detí. Prevahu tvorili
práce, ktoré vytvorili základné umelecké školy a ilustrácie, ktoré vznikli na živých
podujatiach Rozpoviem ti tri príbehy...v Detskom ateliéri Múzeum má budúcnosť.
Do projektu sa mohli zapájať aj deti zo škôl celého Slovenska prostredníctvom
webovej stránky Múzea mesta Bratislavy.
Odborná deväťčlenná porota (Martin Kellenberger, predseda poroty; Jakub Dvořák,
Fotograf; Beáta Husova, autorka projektu; Marta Janovíčková, zástupkyňa riaditeľa, MMB;
PaedDr. Mgr. Martina Pavlikánová, PhD., pedagogička, tajomníčka poroty; Katarína
Podobová, Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.; Maroš Schmidt, Slovenské múzeum dizajnu;
Mgr. Michaela Syrová, PhD., historička umenia; Mgr. Mária Števková, Vydavateľstvo
BUVIK) vybrala 232 ilustrácií. Z nich do knihy fotograf Jakub Dvořák s profesionalitou
vyberal obrázky alebo detaily, ktoré najsilnejšie rezonovali s textom a vytvárali s ním silné
puto.

Filozofia knihy je postavená na odľahčovaní histórie cez detské videnie
historických udalostí a súvislostí. Podarilo sa to cez čistý prejav mladých ilustrátorov,
často vyvolávajúci úsmev.
Dieťa si vyberie moment z deja, ktorý si dospelý vôbec nevšimne a neočakáva ho.
Tak vznikajú čarovné výsledné ilustrácie, kedy dospelý presne ani nevie ako dieťa
rozmýšľalo, keď tvorilo. Môžeme tomu hovoriť aj sloboda videnia a tvorby. Detský
prejav dodáva knihe optimizmus a pestrosť ju napĺňa radosťou.
Je to kniha, ktorá má nevyčísliteľnú hodnotu v obrovskom autorskom kolektíve mladých
umelcov.
V mene vedenia Múzea mesta Bratislavy ďakujeme deťom, rodičom a pedagógom.
Boli ste našou veľkou oporou. Ďakujeme všetkým, ktorí podporili túto myšlienku skutkami
aj finančne.
Beáta Husova, autorka projektu, MMB

