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2021
Miesto upresníme 
podľa pandemickej 
situácie

Prihlás sa na jesennú školu

Študentky  
a študenti proti 
diskriminácii

Hlavným cieľom jesennej školy je zapojiť 
stredoškolákov do tvorby umeleckých výstupov, 
ktoré budú inovatívnym spôsobom komunikovať 
témy predsudkov a diskriminácie rovesníkom. 
Na jesennej škole si môžete vybrať z troch 
workshopov – Divadlo fórum, Aktivistické video 
a Vizuálne umenie. Získate praktické zručnosti 
v danej metóde, ako aj techniky na ich využitie 
v témach predsudkov a diskriminácie. Výstupy 
jesennej školy budete môcť neskôr prezentovať 
v troch vybraných lokalitách na jar 2022.

Chceš získať zručnosti 
v oblasti tvorby aktivistických 
videí, divadla fórum alebo 
angažovaného vizuálneho 
umenia?

Si žiačka alebo žiak strednej 
školy a stretávaš sa ty alebo 
tvoji známi s diskrimináciou?



Koho hľadáme?

Prihlás sa  
do 23. 11.

Študentky a študenti stredných 
škôl vo veku 15 – 20 rokov, ktorí sa 
sami stretávajú s diskrimináciou vo 
svojom živote alebo sa o túto tému 
zaujímajú a chcú proti nej aktívne 
vystupovať. Zároveň chcú získať 
zručnosti v inovatívnych formách 
divadla, tvorby videa alebo  
vizuálneho umenia. Predchádzajúce 
skúsenosti v daných oblastiach  
nie sú podmienkou.

Všetky náklady (cestovné, 
strava a ubytovanie) sú hradené 
organizátorom jesennej školy.

Projekt Študentky a študenti proti diskriminácii je realizovaný 
s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci 
dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu 
ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám 
diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným pre-
javom intolerancie a s finančnou podporou Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a školstva SR v rámci dotačnej schémy Programy 
pre mládež (program PRIORITY mládežníckej politiky). Za obsah 
tohto dokumentu výlučne zodpovedá Nadácia Milana Šimečku.

V prípade otázok sa môžete  
obrátiť na koordinátora projektu  
Andreja Návojského na  
andrej@nadaciams.sk. 

Workshop  
divadla fórum
predstaví najčastejšiu formu 
Divadla utláčaných, estetic- 
kého hnutia, ktorého cieľom je 
posilňovanie diskriminovaných 
skupín a aktívny dialóg  
o rôznych formách útlaku  
v spoločnosti. Divadelná hra  
je príbehom diskriminácie  
samotných účastníkov a účast-
níčok a umožňuje publiku zapá-
jať sa do predstavenia a meniť 
jeho priebeh. 

Workshop bude viesť herečka 
a divadelná praktička Joasia  
Gierdal so skúsenosťami z tvorby 
rôznych divadelných foriem 
a certifikovaný facilitátor a tréner 
Divadla fórum Andrej Návojský. 

Workshop  
aktivistického videa
poskytne technické zručnosti 
práce s kamerou, písaním 
jednoduchého scenára či strihu 
a postprodukcie. Priamo počas 
jesennej školy vytvoria študenti 
a študentky krátke videá zam-
erané na témy diskriminácie. 

Lektormi budú mladí slovenskí 
dokumentaristi Peter Važan 
a Dominik Jursa, ktorí sa vo svojej 
tvorbe aktívne venujú ľudsko-
právnym témam súvisiacim  
s extrémizmom a diskrimináciou 
v spoločnosti.

Workshop  
vizuálneho umenia 
ponúkne konceptuálny pohľad 
na témy diskriminácie s dôra-
zom na aktivistické umenie  
a umenie vo verejnom prie-
store. Účastníci a účastníčky 
budú mať možnosť oboznámiť 
sa a vyskúšať rôzne formy 
výtvarného umenia a vytvo-
ria spoločné dielo. Výstupom 
predchádzajúcej jesennej 
školy bola vizuálna stolová hra 
o diskriminácii.

Workshop bude viesť výtvarníčka  
a galerijná pedagogička  
z Kunsthalle v Bratislave,  
Lucia Kotvanová.

https://docs.google.com/forms/d/1RaRFtNW8azb7vg1_AGGDLopMii5RnWZhj8Otp3aqpKY/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1RaRFtNW8azb7vg1_AGGDLopMii5RnWZhj8Otp3aqpKY/viewform?edit_requested=true

