TISKOVÁ ZPRÁVA
9. 9. 2014
Muzeum hlavního města Prahy a pražské Gymnázium Na Vítězné pláni
pořádají od 10. 9. do 12. 10. 2014 výstavu

Mosty mezi námi
Řecko očima studentů Gymnázia Na Vítězné pláni
Dvouletý projekt studentů Gymnázia Na Vítězné pláni, Praha 4 zachycuje výstava
Mosty mezi námi, která bude otevřena vernisáží 9. září 2014 v 18 hodin. Výstava
v prostorách Muzea hl. města Prahy bude trvat do 12. října 2014.

Výstava představuje práce studentů zapojených do evropského projektu COMENIUS s názvem
Discovery of EU Identity 2012‒2014 a vychází z partnerství pražského Gymnázia Na Vítězné
pláni a řeckého Gymnázia Panagia Diasellu. Projekt shrnuje a pro veřejnost prezentuje výstava
Mosty mezi námi, která bude probíhat od 10. 9. do 12. 10. 2014 v prostorách hlavní budovy
Muzea hl. města Prahy.
Cílem projektu bylo seznámit studenty s řeckým prostředím, se způsobem života jejich řeckých
vrstevníků a osvojit si přímo na místě vědomosti z historie, architektury a užitého umění
starověké evropské civilizace. Studenti se v pracovních skupinách zabývali dílčími tématy, jako
např. mosty, byzantské umění a kostely, Orraon, pohřbívání ve starověkém Řecku,
Acheologické muzeum Arta a další, což prezentují jednotlivé části výstavy.
Vedoucí pedagogové projektu: Mgr. Andronika Čolasová
PaeDr. Jindřiška Drahotová
Ředitel Gymnázia Na Vítězné pláni, Praha 4 PhDr. Jaroslav Mervínský k projektu uvádí:
„Projekt je hledáním společné řeči mezi evropskými národy – mezi Řeckem a Českou
republikou, který byl zahájen právě v době, kdy se Řecko z důvodu ekonomické krize ocitlo
jaksi „vyřazeno“ z Evropy. Studentům účast v projektu přinesla poznání skutečného života
Řeků a prožitek sdílených starostí i radostí běžných řeckých rodin.“
„Tento projekt vhodně doplňuje dlouhodobý cyklus Muzea hlavního města Prahy „Žijí s námi,
žijeme s nimi“, zaměřený na prezentaci historie i současnosti jiných národů a kultury jejich
zemí především dětem a mládeži“, doplňuje ředitelka Muzea hlavního města Prahy
PhDr. Zuzana Strnadová.
Záštitu nad výstavou převzala radní hlavního města Prahy Mgr. Ludmila Štvánová.
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