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Rezidenčný program 

FORUM FOR MUSEUM
téma rezidenčného programu na rok 2022:

IDENTITA  
kontexty, súvislosti, špecifiká, perspektívy a

 

príležitosti zbierkového fondu múzea

PRIHLÁŠKA
Meno a

 

priezvisko MgA. Johana Merta
Adresa Poršova 353
Email mertajohana@seznam.cz
Telefón 420777055325
Téma rezidencie
(názov/koncept, 
navrhovaný výstup)

 

(max. 2000 znakov)
“Vrátit vše, co není moje a přijmout vše, co se mě týká.”

Kulturně-ekologická citlivost jedince versus nestabilita 

emocionálního stavu společnosti a jeho „budoucí dědictví“.

Aká je Vaša 
motivácia 
zúčastniť sa 
rezidenčného 
programu?
(max. 1000 znakov)

Ráda bych pracovala s možnostmi interpretace expozice muzea 

a vstoupila do jeho prostoru s vlastní intervencí. Předpokládaný 

výtvarný výstup je výstavnický zásah do stálé expozice a vznik 

nových děl pro autorský projekt OpenCallu Galerie Jozefa Kollára, 

jehož jsem po výběrovém řízení součástí.

Projekt se jmenuje “Lapání po dechu při zpěvu národních písní”.

Definujte 
očakávané prínosy 
projektu pre Vás, 
múzeum 
a

 

prípadné iné 
cieľové skupiny
(max. 1000 znakov)

Intenzivní práce během rezidenčního pobytu bude přínosem pro 
plánovanou výstavu v Galerii Jozefa Kollára v roce 22.

 

Přínosem vnímám i čas strávený s lidmi v instituci a budování 
československých vztahů. Velmi ráda bych, pokud situace dovolí 
setkávání lidí, otevřela pravidelně návštěvy ateliéru a vedla 
rozhovory s kýmkoliv, kdo bude mít zájem.
Vést rozhovor je velmi důležitou součástí mé práce.

Dĺžka rezidenčného 
pobytu  B. 1 mesiac



Termín rezidenčného pobytu:
apríl- september 2022
(uveďte Vami preferovaný 
termín )

10.7. - 15.8.2022

Súhlas so spracovaním osobných údajov : 
 ANO, SOUHLASÍM!

Udeľujem súhlas Slovenskému banskému múzeu v

 

Banskej Štiavnici s

 

poskytnutím 
a

 

zverejnením osobných údajov (na webovej stránke múzea, sociálnych sieťach a

 

za 
účelom dokumentácia na  archívne účely) v

 

prípade úspešného výberu na rezidenčný 
pobyt FORUM FOR MUSEUM

 

2022 v

 

rozsahu: meno, priezvisko, názov rezidenčnej 
témy s

 

jej stručnou anotáciou. 
Súhlas je potrebný v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a

 

v

 

súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane 
osobných údajov“).  


