Vezměte celou rodinu na výlet a poznávejte
krásy Česka. Vybrali jsme pro vás zajímavé
tipy a akce, které by vám neměly ujít.
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Adolf Loos
patří
k významným
představitelům české
architektury.
Jako velký
zastánce purismu bojoval
proti všem
dekorativním
slohům a věřil, že to, co
nemá racionální důvod, aby k budově patřilo,
se má odstranit. Do dějin se zapsal
především po 1. světové válce,
kdy vytvořil svá nejslavnější díla,
například Müllerovu vilu v Praze.
Ceněné jsou však i jeho plzeňské
bytové interiéry. V Západočeské
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Překvapení 11

Navštivte středisko věnované evropsky významné
lokalitě Želivka, a dozvíte
se, kolik různých „tváří“
má obyčejná voda. Atraktivní formou, která bude
bavit vás i vaše děti, se
představí voda jako prostředí vodních živočichů
a rostlin i jako nezbytná
podmínka našeho života.
V celé expozici, skládající
se z pěti částí, hrají hlavní
roli lidské smysly, takže
budete nejen pozorovat,
ale také ochutnávat,
poslouchat, dotýkat se
a čichat. Otevřeno je
denně mimo pondělí.
Více informací najdete
na www.vodni-dum.cz.
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Začátek konce aristokracie ve Veltrusech
do neděle 17. prosince

Vzdělávací okruh s názvem Aristokracie: začátek konce vám
představí životní osudy Karla a Livie Chotkových, které sem
jako své dědice pozval Arnošt Chotek, předposlední majitel
zámku. Rod Chotků patřil ke staré rytířské šlechtě, první zmínky
o nich pocházejí již ze 2. poloviny 14. století. V roce 1970 však
vymřeli po meči, protože Karel s Livií neměli žádné potomky.
Oba se po druhé světové válce přihlásili k německé národnosti,
a majetek jim byl posléze vyvlastněn. Zámek utrpěl velmi vážné
škody při povodních v roce 2002. Od té doby však probíhají
intenzivní opravy, které navracejí zámku jeho původní krásu
a majestátnost. Více informací na www.zamek-veltrusy.cz

galerii aktuálně vystavují díla současných výtvarných umělců, kteří
reagují právě na Loosovy interiéry,
ale také na osudy jejich majitelů
i další souvislosti spojené se vznikem a zánikem těchto staveb.
Více na www.zpc-galerie.cz
Připravila: Helena Hladíková

Foto: archiv muzeí, Vít Švajcr
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v Hulicích

Interiéry
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v Plzni
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Art Deco v Novém Boru
do středy 31. května
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Tetramin
v Praze
do neděle
26. března
Přijďte se podívat na zajímavou výstavu Ireny Křivánkové, jedné z předních českých umělkyň, nazvanou
Tetramin. Inspirací jí tentokrát bylo
poněkud nevšední téma – akvárium.
Díky autorčině představivosti se však
obyčejná nádržka pro rybičky stává
světem plným zajímavých obrazců
a tajemné atmosféry. Kromě malby
se Křivánková věnuje i výtvarným
realizacím pro film a divadlo. Pracovala například na snímku Poslední
sezona Hynka Bočana, Bestiáři
Ireny Pavláskové nebo na slavném
zahraničním seriálu Borgiové. Více
informací na www.cernalabut.cz
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Elegantní dámy v kožešinách, pokuřující cigarety
z dlouhých špiček, uhlazení džentlmeni, oslnivé
filmové divy a úžas nad vším moderním a pokrokovým.
To je doba 20. a 30. let 20. století, v níž se velké oblibě
těšil umělecký směr nazvaný art deco. Ve Sklářském
muzeu v Novém Boru se můžete vrátit do těchto časů
a obdivovat dobové návrhy a sklářské výrobky právě
v tomto stylu, které dodnes udivují precizním řemeslným
zpracováním. Více na www.glassmuseum.eu

Komenského odkaz ve Zlíně
do neděle 31. prosince
Putovní interaktivní výstavu s názvem Orbis Pictus Play navrhl český
výtvarník Petr Nikl spolu s dalšími
tvůrci z České republiky i zahraničí.
Cílem projektu je předání poselství
Jana Amose Komenského, především jeho víry v to, že hra je nejpřirozenějším způsobem učení. Jednotlivé
části výstavy rozvíjejí představivost
a fantazii prostřednictvím různých
objektů, které jsou založené na pohybu, hře světla a stínu nebo zvukových
tónech. Přijeďte si na vlastní kůži vyzkoušet, jak vypadá poznávání světa
skrze lidské smysly. Více informací
na www.orbis-pictus.com
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