PŘÍLOHA P9:

ZPĚTNÁ VAZBA – Muzeum Karla Zemana – Z dosavadních reakcí pedagogů
a návštěvníků na expozici a doprovodné programy

Jsme na jiné planetě a vidíme, co jsme ještě neviděli. Děkujeme
7A + třídní učitelka, ZŠ Beroun
Návštěva Muzea Karla Zemana se našim dětem moc líbila. Mám dojem, že kromě " Cesty do pravěku", kterou znají
z mých hodin dějepisu (sledování filmu je součástí výuky) žádný další film neviděly. Děti zaujaly triky, o kterých jsme věděli,
ale netušili jsme, jak byly vymyšleny a realizovány, potápěčská helma a možnost zalétat si na "vlastní pohon".
Mne zaujalo vše, co se týkalo filmu "Vynález zkázy", po zhlédnutí kterého návštěvníci Světové výstavy EXPO 58
v Bruselu v létě roku 1958 byli ohromeni a uchvácení trikovým géniem Karlem Zemanem. Měl jsem to štěstí, že jsem, coby
sedmiletý chlapec, mohl na vlastní oči sledovat předání Grand Prix Karlu Zemanovi. Je s podivem,
i když u nás se to stalo již zvykem, že naše génie, které objevila dříve cizina, oceňujeme a hlavně doceňujeme až po jejich
smrti. Myslím, že tak, jako na dílo Bohumila Hrabala je nejlepší režisér Jiří Menzel, na knihy Oty Pavla Karel Kachyňa, tak na
dílo Julese Verna byl Karel Zeman. Zřízení Muzea Karla Zemana je velice záslužný čin. Děkuji Vám za to.
Mgr. Petr Kosina, učitel
Vaše muzeum a doprovodné dílny jsme navštívili v rámci projektového dne na téma "Umění". My jsme si vybrali filmové umění.
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a vyjádřili velký obdiv Karlu Zemanovi za jeho filmovou tvorbu. Díky Vaší výstavě žáci vypracovali pěkné projekty. Chtěla bych
Vám i spolupracovníkům, kteří vedli dílny touto cestou poděkovat, popřát mnoho úspěchů a těšíme se na další expozice.
Děkuji V. Macháčková, tř. uč. 7.C ZŠ Emy Destinnové
Velmi Vám všem děkuji, děti byly nadšené. Lektor Martin byl báječný a film je neuvěřitelně kouzelný. Vždyť ho dělaly sedmi a
osmileté děti. Opravdu. Mám ten nejlepší důvod se k Vám opět těšit. Již ve čtvrtek 25. dubna.
Zdraví Marcela Poloprudská, ZŠ Jablonec nad Nisou
Moc pěkná a zajímavá výstava, skvělé téma a úžasná instalace a ukázky scén. Líbilo se nám rozebrání scén a typů animací.
Určitě doporučíme ostatním třídám.
Jsme nadšeni a plni dojmů. Zároveň nás naplňuje hrdost, že jsme příslušníky národa, který má takové tvůrce. Čisté, lidské, s
úžasnou tvůrčí fantazií a světovým věhlasem, doma stále ne zcela doceňovaným. Jen více takových prezentací.
Jsem okouzlena. Karel Zeman byl geniálním člověkem a nesmírně mu děkuji za jeho práci, která zde po něm naštěstí zůstala.
Jeho avantgardní způsob pohledu na film je dechberoucí. Nemůžu se dočkat, až zhlédnu celou jeho filmografii.
Konečně interaktivní výstava! Pro děti i dospělé – báječné!

