u příležitosti 690 let první písemné zmínky o obci

muzeum

ŽAROŠICE
17.–18.8.2012

OSLAVA HLÍNY – OSLAVA ŽIVOTA

seznámit se, pochopit, tvořit, bavit se info@ayadesajn.net ayadesajn.net

Carl Giskes & Catherina Giskes

(www.tierrafino.com)
TIERRAFINO (NL)
družstvo aya – Tierrafino.cz – Stauss.cz
(www.ayadesajn.net, www.tierrafino.cz, www.stauss.cz): řemeslná skupina aya desajn: hlína v interiéru a exteriéru – jílový a
marocký štuk
Roman Muroň: tradiční výroba hliněných cihel a omítek, hliněné plastiky – obrazy, keramik
Artcapita (www.artcapita.cz)
ZČR (www.remeslnici-zcr.cz):Zlaté České ručičky
Klára Turková (www.artobject.cz)
Pavel Otáhal (www.rakosovestrechy.cz): NAD s.r.o.
Pavel Rybecký (www.rurales.cz): výroba venkovských interiérů
a exteriérů ze dřeva
Dalibor Rutar (www.rutar-stavby.cz): hliněné omítky
Aleš Dorazil: hlíno-tvůrce
Jan Franckevič, DiS. (www.lamanufacture.cz): japonské tesařství, restaurování
Petr Švamberg: ruční sklo, vitráže
Michal Vrána, kameník (www.ka-sta.cz): nejstarší pečeť Žarošic tesána bude do pískovce
Lubomír Sedlář, řezbář (www.gauc.org)
Karel Valián, umělecký kovář (www.kovarstvizamecnictvi.cz)
Marek Patočka, keramik: hliněná plastika
Lucie Schovancová, výtvarnice: malování na hedvábí
Światlo i Cień (www.swiatloicien.com.pl) (PL)
Polskie Domy Gliniane (www.PolskieDomyGliniane.pl) (PL)
Dobry Dom (www.stankowice64.com) (PL)
PŘEDNÁŠKY
Mgr.et Mgr. Karel Ouroda, Ph.D., vědecko-pedagogický
pracovník MU: Hliněná armáda císaře Čchin – film
Mgr. Alena Dunajová: Vesnické hliněné stavitelství na jižní a střední
Moravě (Národní památkový ústav, oddělení Lidové architektury)
Mgr. Jaromír Šmerda: Nebojte se archeologických nálezů –
www.masaryk.info (Masarykovo muzeum v Hodoníně)

Mgr. Dalibor Všianský: Regionální odlišnosti složení hlíny na
jižní a střední Moravě (Ústav geologických věd, Přírodovědecká
fakulta Masarykovy univerzity v Brně)
Petra Oratorová, M. Arch (www.orator.cz): O materiálech vápno, hlína, tadelakt
Ing. arch. Kateřina Šmardová (www.smardova.cz):Sgrafito
v hliněných omítkách & Hliněné omítky v mechanicky namáhaných místech?
Zdeněk Štěpánek: Realizace prostoru pro podporu života
Akademie Libchavy ze dřeva, hlíny, zelených střech a kamene –
– film (www.koucinkakademie.cz)
Pavel C. Dočkal (www.comte.cz): Drahé kameny a vy – tajemná moc drahých kamenů a jejich praktické využití v životě
Vladimír Strunga: Hlína a jíl jako geologické materiály (vznik
a vývoj hlíny)
VÝSTAVY
Muzeum obce Žarošice: stálé expozice
Muzeum obce Žarošice & Masarykovo muzeum v Hodoníně: Žarošice v pravěku, Nejnovější archeologické nálezy
Tom Tomáš Kubák: fotografiky „Půvab starých časů“
Regionální muzea Kyjovského Slovácka (www.kamstudio.cz)
HUDBA
Vrež Meloian, hudebník, šaman: chillout, cimbál
(TUVA, Moskva)
Shivanam (www.shivanam.cz)
Atelier Comte (www.comte.cz): Ozvěny starověku – koncert
manter a duchovních písní různých kultur a civilizací celého
světa
Jan Franckevič: japonská flétna – Kyotaku
DJs: Mehdi, ddj, matsuwa…
hliněná dílna pro děti a dospělé, oheň, víno,
pivo, skvělý čaj (www.chajovna.cz), gril, LATY – bramborové
placky pomazané povidlím a sypané mákem (krajová specialita),
koláčky, Valašská kyselica, pochutiny
obec Žarošice • Muzeum obce Žarošice • o. s. hvk Žarošice •
Masarykovo muzeum v Hodoníně • Kyjovské Slovácko v pohybu •
družstvo aya
www.ayadesajn.net www.zarosice.cz
www.kyjovske-slovacko.com www.masaryk.info
INFO: muzeum.zar@seznam.cz info@ayadesajn.net

začátek v 9.00, vstupné: 110,- Kč, děti nic

Oslava pro martina Ospalíka … KDO TVOŘÍ NEUMÍRÁ
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TADELAKT
www.orator.cz

Rybecký Pavel
733 757 252

www.rurales.cz
rybecky.pavel@centrum.cz

Petra Oratorová, M.Arch.
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grafika: lucya.desajn.net

ÚČINKUJÍCÍ – HOSTÉ
Martin Ospalík In memoriam †

