
zaCHRAŇTE 
STODOLY
HRUBÁ VRBKA
8. – 9. 9. 2017 FILOZOFIE PROJEKTU: 

Cílem je oživení tradičních technologií, 
které mohou zachránit ojedinělý soubor 
podélně průjezdných stodol při záhumen-
ních cestách, tvořících jedinečný vstup do 
tradiční horňácké obce Hrubá Vrbka, pro 
zachování kulturně historického dědictví 
dalším generacím.  

OSLAVA HLÍNY - OSLAVA ŽIVOTA 
... seznámit se, pochopit, tvořit, bavit se

IV. ročník veřejného workshopu

http://fiuamsterdam.com/
http://www.jizni-morava.cz/objekt/40543-muron-roman 
http://ayadesajn.net/
http://chutnej.cz
http://krikloun.cz
http://ekocentrumkarpaty.eu
http://chajovna.cz
http://facebook.com/NovaSynteza/?fref=ts
http://prirodnidum.cz
http://facebook.com/Tyjátrio-573480596129981/
http://zivel.net
http://tierrafino.cz
http://hlinenydum.cz
http://npu.cz


UMĚLCI – VÝSTAVA:
•  Roman Muroň:  „Odrazy v hlíně“  (http://www.jizni-morava.cz/)
•  MgA. Lukáš Orlita: „Zrození prostoru“ (lukasorlita.webnode.cz)
•  Mgr. Daniela Mikulášková:  „Flying needle“  

(daniela-mikulaskova.cz)
• Martina Lupe Švarcová: „Kudy kráčíš“ (mls-art.cz) 
• MgA. Denisa Belzová: „Dvojí“ (denybel.cz)
•    Radek Michálek, Dis. : „Duhovina chlíva“(artschool.cz)
•  Johana Vlčková:  „Vesmír – otevři, otevři, otevři tu krabičku“  

(hlinenydum.cz/johanka/) 
• NOVÁ SYNTÉZA (FB: nová syntéza) 
• LP Fish  (zivel.net)  
• VarianT – Eye in the sky
 
HUDBA – PROJEKCE – k práci, poslechu a tanci:                                                                   
•  TyJáTrio – šanson – blues – retro – šraml – swing – samba 

– gypsy (FB: TyJáTrio)
•  I-One – Ivan Jašek – ambient – ethnic – chill-out – psybient 

– psytrance (i-one.cz) 
•  Antonín Koutný – elektro – pop – folk (FB: Antonín Koutný)
•  Křikloun – bezcimbálová muzika (krikloun.cz)
•  Marek Vlček (kytara) 
•  Janko Bukviš (saxofon) 
• La Bella Verde Sound  
• VJ Steen – visual performance     

CATERING:
Řemeslný pivovar KŘIKLOUN (krikloun.cz), experimentální 
kavárna NOVÁ SYNTÉZA (FB: nová syntéza), víno, limo, CHA-
JOVNA (chajovna.cz), GRIL – v sobotu prase na rožni, tradiční 
kyselica & horňácké pochutiny, VEGETARIAN – Chutnej Fast 
Food – bylinné a zeleninové burgery, wrapy (chutnej.cz)  

PROGRAM:  STODOLA u č. p. 12 – KULTURNÍ PAMÁTKA 
•  tradiční zpracování hliněné omítkové směsi z místních  

surovin 
• omítání fasády pod vedením zkušených lektorů 
• tvoření s hlínou pro děti základních a mateřských škol 
• vyrob si svou nepálenou cihlu (pro malé i velké) 
• výstava obrazů pozvaných umělců 
• besedy o hliněných stavbách u nás a ve světě 
• soutěž o nejkratší sukni na lešení (pro ženy i muže) 
• hudba & vizuální projekce   
start každý den v 10.00 u Vlastimila Kohoutka 

POŘÁDÁ:  
Národní památkový ústav,  ÚOP v Brně 
•  Mgr. Alena Dunajová – Lidová architektura  

(npu.cz/cs/uop-brno)

VE SPOLUPRÁCI: 
• ayadesajn – Tierrafino.cz  (ayadesajn.net / tierrafino.cz)
• Hliněný dům (hlinenydum.cz) 
• Aleš Dorazil (prirodnidum.cz)
•  Mgr.  Jana Okénková – tvoření s hlínou pro děti  

(ekocentrumkarpaty.eu) 
• Klára Turková (tadelakt-interiors.com)   
• Petra Oratorová, M. Arch.  (orator.cz)
• Ing. arch. Kateřina Šmardová (smardova.cz) 
• Ing. arch. Markéta Petrová & Marek Vojtěch (tadelakt.cz) 
•   Jiří Chalupník  (milaaninterier.weebly.com) 
• Janko Bukviš – aj krivé pece hrejú  (SK) 
• Pracownia Światło i Cień (PL) (swiatloicien.com.pl)

grafika: holousova.czinfo@ayadesajn.net
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