Symposium ke 100. výročí narození prof. arch. Františka Tröstera
Praha, 29. listopadu 2004

Návrh na digitalizaci díla prof. arch.
Františka Tröstera
Struktura stránek vznikla ve spolupráci Kateřiny Knappové, Michala
Čumpla a Vlasty Koubské.
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život Fr. Tröstera
krátký a přehledný životopis – životopis jako
slovníkové heslo
portrét umělce - detailní životopis
portréty a fotografie Fr. Tröstera
význam jeho práce
analýzy, studie a úvahy na téma Fr. Tröster
vzpomínky, poznatky a ohlasy na jeho práci

místa působení
fotografie míst spjatých s Fr. Trösterem

kontakty, přátelé, osobnosti spolupracující s
Fr. Trösterem (režiséři, dramaturgové, výtvarníci apod.)

1.6.1

krátké profily přátel a spolupracovníků Fr. Tröstera a přiřazení k
jednotlivým inscenacím
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dílo Fr. Tröstera
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oblast scénického výtvarnictví
seznam inscenací Fr. Tröstera s možností vyhledávání a
chronologického či abecedního řazení (datum premiéry, název
inscenace, jméno autora)
název inscenace
název a adresa divadla
datum premiéry
autor hry
režisér, dramaturg a další umělecké realizační složky
scénografický návrh (scan) Fr. Tröster
název a popis scénografického návrhu (obraz)
fotogalerie z inscenace
fotografie (scan)
popis fotografie, role, herec, scén.obraz
autor fotografie + kontakt
zvukové a filmové nahrávky ke stažení
kritiky a veškeré ohlasy v médiích
plné texty ohlasů v tisku, rozhlasu, televizi, na internetu

architektonická činnost
seznam architektonického díla Fr. Tröstera
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detail díla
název
rok
výkresy
fotografie

pedagogická činnost
seznam pedagogické činnosti Fr. Tröstera
detail pedagogické činnosti
název školy
název předmětů
obsah přednášek
význační žáci

výstavnická činnost
seznam výstavnické činnosti Fr. Tröstera
detail výstavy
název výstavy
název galerie
rok
obsah výstavy
textové dokumenty k výstavě
fotogalerie výtvarného řešení prostoru
kritiky, ohlasy v médiích

odkazy
odkazy na další stránky věnované Fr. Trösterovi či
stránky se zmínkou některých jeho oblastí činnosti
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