
 
CIEĽ PROJEKTU: 
Účelom projektu zameraného na posilňovanie historickej pamäti s  názvom Memory Gym je 
vytvoriť stálu inštaláciu v  Pisztoryho paláci v  Bratislave s  využitím miestneho historického 
kontextu (židovský lekárnik, sídlo vyslanectva fašistického Nemecka, múzeum modly 
komunizmu). Výstupom projektu je umelecké stvárnenie jednotlivých historických postáv, 
scénografická úprava priestoru a  autorská príprava replík postáv, ako aj príprava otváracieho 
podujatia s úvodnou debatou. Figuríny historických postáv v  životnej veľkosti budú tvoriť stálu 
súčasť publika na podujatiach organizovaných v Pisztoryho paláci a prostredníctvom ich výrokov 
a ich interpretácie bude možné posilňovať historickú pamäť. 
 
PREČO JE PROJEKT POTREBNÝ: 
„Pisztoryho palác je výnimočným miestom, v ktorého múroch sa zrkadlí história Slovenska v 20. 
storočí. Od osudu židovských rodín na Slovensku, cez obdobie Slovenského štátu, kedy bol 
Palác vyslanectvom Nemecka v Slovenskom štáte, kde sa rozhodovalo o potlačení SNP, až po 
Leninovo múzeum a našu neschopnosť využiť palác po jeho zatvorení. To spôsobilo, že palác 
neuveriteľne schátral a tým sa stal aj symbolom našich rozpakov, čo si počať s veľkými budovami, 
ktoré nám zanechali naši predkovia. Pripomínať tragického históriu Slovenska je našou 
povinnosťou, pretože už klasik povedal - ak sa nepoučíme z  vlastnej histórie, budeme si ju 
musieť zopakovať,” Magdaléna Vášáryová, ambasádorka projektu. !
PLÁNOVANÉ AKTIVITY: 

- Výroba figurín postáv a vizuálnych prvkov (plagáty s replikami) v spolupráci s umelecko-
vzdelávacími inštitúciami, 

- inštalácia figurín a vizuálnych prvkov, 
- autorská tvorba scenára debaty a replík postáv, 
- otváracie podujatie – úvodná debata na tému „Národný socializmus – Láska k národu“, 
- tvorba krátkeho filmu – interview s účastníkmi, dokumentácia. 

 
VÝSLEDKY PROJEKTU: 
Projekt je určený pre širokú verejnosť, návštevníkov Pisztoryho paláca, najmä pre mladšie 
generácie, na lepšie pochopenie dejín Slovenska a  Európy, ale aj pre staršie generácie na 
osvieženie pamäti či vyrovnanie sa s rôznymi historickými ilúziami a mýtmi. Projekt vytvorí stálu 
súčasť interiéru Pizstoryho paláca, zvýši jeho atraktivitu pre návštevníkov. Otváracie podujatie 
predpokladá zapojenie stredoškolských či vysokoškolských študentov, ako aj napríklad ľudí 
z  miestneho klubu dôchodcov. Projekt rieši problém s historickou pamäťou, má slúžiť ako 
prostriedok na detoxikáciu zdravého rozumu cez absurditu ako reakciu na realitu. !
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O ORGANIZÁCII: 
Občianske združenie Via Cultura; Inštitút pre kultúrnu politiku bolo založené v  roku 2007. 
Organizuje kultúrne akcie a stretnutia, publikuje nezávislé analýzy, vytvára domáce a 
medzinárodné partnerstvá a šíri informácie o kultúre. 
Via Cultura obsahuje v sebe Inštitút pre kultúrnu politiku, ktorý prostredníctvom seminárov, 
konferencií a publikácií poskytne kritický pohľad na minulé i súčasné tendencie v slovenskej 
kultúre, na štátnu kultúrnu politiku. 
Via Cultura udržuje a kultivuje kontakty s významnými regionálnymi kultúrnymi inštitúciami, ako 
aj so zahraničnými organizáciami podobného zamerania a pripravuje podmienky pre 
prezentačné akcie slovenskej kultúry v zahraničí. 
Via Cultura pôsobí ako správca Pisztoryho paláca, ktorý je vo vlastníctve mestskej časti Bratislava 
- Staré mesto. 
 !
KONTAKT: 
Via Cultura 
Pisztoryho palác 
Štefánikova 25, 81109  Bratislava 
jana.oslancova@ikp.sk 
martin.katuscak@ikp.sk 
www.viacultura.sk

Názov položky Jednotková suma Suma celkom
Poznámka, 
vysvetlivky 
položiek

Figuríny 5 ks a vizuálne prvky 400 400 materiál, práca

Návrh a scenár, tvorba krátkeho 
videa

300 300 viac tvorcov

Otváracie podujatie 250 250

propagácia, 
komunikácia, 
koordinačná 
činnosť

Spolu: 950 eur
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