Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
CESTY ZA UMĚNÍM - VILA TUGENDHAT A VILA STIASSNI V BRNĚ
vzdělávací akce č. 4718
akreditováno MŠMT č. j. MSMT-14454/2017-1-654
URČENO:

všem pedagogickým pracovníkům
i zájemcům z řad nepedagogické veřejnosti

Zájezd do Brna s návštěvou dvou architektonických památek:
• VILA TUGENDHAT – dům, který překonal svou dobu
Jediná památka moderní architektury v České republice, která je zapsána na Seznamu
světového kulturního dědictví UNESCO.
• VILA STIASSNI – „na návštěvě v první republice“
Komentované prohlídky obou vil – obytná část, technické zázemí; přístup do zahrad.
Blíže k programu na 2. straně pozvánky.
TERMÍN:

pátek 18. května 2018

ČAS - ODJEZDY:
v 7.15 h ze Zlína, parkoviště Březnická – ul. Mostní (GPS 49.2209719N, 17.6590108E)
v 7.35 h z Otrokovic – Kvítkovic, zastávka u prodejny Lidl - směr Napajedla
v 8.00 h ze Starého Města, zastávka MHD Lidový dům – směr Brno
Návrat po stejné trase zpět. Předpokládaný čas příjezdu zpět do Zlína kolem 19.30 h.
CENA:

1 250 Kč – plná cena
1 050 Kč – snížená cena:
• senioři nad 60 let
• studenti do 26 let (platný průkaz studenta s fotografií s sebou)
• učitelé s kartou ITIC (platnou kartu s sebou)

Preferujeme platbu převodem.
V ceně je zahrnuta doprava autobusem, cestovní pojištění, vstupné na komentované
prohlídky vily Tugendhat a vily Stiassni (rozšířené okruhy – interiéry, zahrady,
výstavy); v ceně není zahrnut oběd; nejsme plátci DPH.
S SEBOU:

kartu ITIC (máte-li), doporučujeme vzít láhev s pitím, deštník, pohodlnou
obuv (do vily Tugendhat není povolen vstup na jehlových podpatcích)

UZÁVĚRKA:

30. 4. 2018 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

Do poznámky v přihlášce uveďte: místo nástupu, adresu bydliště, rodné číslo a zdravotní
pojišťovnu pro vyřízení cestovního pojištění.
V případě, že v přihlášce neuvedete požadované údaje, nebude vám sjednáno cestovní pojištění.
Dodatečné připojištění není možné. Děkujeme za pochopení.

IČ 75188953
www.blechova.cz

telefon: 731 316 507
e-mail: agentura@blechova.cz

Přihlašování online na webových stránkách agentury.

DOPOLEDNE (10 – 12.30 h)

PROGRAM

Vila Tugendhat
Klíčové dílo evropské moderny (postaveno 1929 – 1930).
Architekt Ludwig Mies van der Rohe (1886 – 1969).
Mezi světovými válkami se mladí vzdělaní manželé Tugendhatovi rozhodli postavit dům. Chtěli moderní
bydlení, v souladu s architektonickými ideály doby. Pozvali proto do Brna architekta Ludwiga Miese van der
Rohe, který jim postavil dům pomocí tehdy nejmodernějších technologií a s využitím ušlechtilých materiálů,
vybavil ho špičkovými technickými vymoženostmi a dokonce pro ně navrhl i nábytek.
Manželé byli silně ovlivněni Miesovou osobností. „Měl klidnou sebevědomou jistotu, která okamžitě
přesvědčovala. Ze způsobu, jakým mluvil o svých stavbách, jsme cítili, že máme před sebou skutečného
umělce. Říkal například, že ideální rozměry prostoru nelze vypočítat, prostor je nutno cítit.“
Díky velkorysosti Tugenhatových, kteří architekta nijak neomezovali v tvůrčím rozmachu a také nemuseli
šetřit na nákladech, vzniklo v Brně vrcholné architektonické dílo, které se téměř okamžitě stalo ikonou své
doby a jedním z pilířů moderní funkcionalistické architektury. Vila ale také od svého vzniku v roce 1929
vyvolávala diskuse o úměrnosti vynaložených financí na individuální bydlení. Možná i proto byl osud Vily
Tugendhat v následujících obdobích a režimech, které nepřály individualismu, velmi pohnutý.
Vila Tugendhat byla postavena jako skeletová stavba, která stojí na pilířích z oceli, které se uvnitř obytného
prostoru nesnaží skrývat, ocelové nosníky jsou pouze kryté chromovanými plechy. Miese prosazoval svoji
architektonickou vizi „kost a kůže“. Jeho výrok „méně je více“ je příznačný pro jeho čisté formy a práci
s materiálem. Sklo, ocel a beton jsou atributy jeho osobitého „internacionálního stylu“, který ovlivňuje
architekturu až do současnosti.
Po náročné rekonstrukci byla vila v roce 2012 znovu otevřena pro veřejnost.
Přestávka na oběd.
ODPOLEDNE (14 – 17 h)
Villa Stiassni
Funkcionalistická stavba postavena v letech 1927 - 1929 pro brněnského textilního továrníka Alfreda
Stiassni (1883 – 1961) a jeho ženu Hermine, rozenou Weinmannovou.
Architekt Ernst Wiesner (1890 – 1971) - jeden z nejvýznamnějších brněnských architektů meziválečného
období.
Nachází se v rezidenční Masarykově čtvrti, kde v meziválečné době vznikla řada významných realizací
moderní architektury.
Zvenčí vila odpovídá puristickému stylu architekta Wiesnera, ale uvnitř si rodina prosadila prvorepublikový
či spíše zámecký luxus, ve kterém nechybí reprezentativní salonky s bohatým dřevěným obložením,
mramorovými krby, štuky a vybavené historizujícím nábytkem. Součástí je také rozlehlá terasa a lodžie,
která se otevírá do více než tříhektarové zahrady, obklopující vilu ze všech stran. Rodina si tak mohla
dopřát dostatek soukromí i sportovního vyžití. V zahradě najdeme funkční tenisový kurt či bazén.
Devět let po nastěhování musela židovská rodina uprchnout před nastupujícím nacismem.
V roce 1939 byla vila zabavena říšskou státní policií a umístila do ní důstojnické kasino s jídelnou. Od roku
1946 pak na ni byla uvalena národní správa a roku 1952 připadla i se zahradou krajskému národnímu
výboru v Brně k reprezentačním účelům. Od té doby se někdy užívá pojmenování „vládní vila“. Ve vile
pobývala řada významných osobností, mezi něž patřil i Fidel Castro.
Od roku 2009 je pod správou Národního památkového ústavu v Brně. Po dokončení rekonstrukce v roce
2014 byl objekt i s parkem zpřístupněn veřejnosti. Jeho součástí je také badatelské zázemí Metodického
centra moderní architektury.
Součástí expozice ve vile je aktuální výstava Českoslovenští státníci ve vile Stiassni.
Odjezd z Brna přibližně v 17 h. Během zpáteční cesty zastavení na občerstvení.
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