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Moderní architektura!
Moderna, purismus, funkcionalismus jsou pojmy vzahující se k moderní architektuře. Kde přesně začíná
moderna a kde končí historizující architektonické slohy? Jak vypadala rodinná vila tehdejší podnikatelské
rodiny v období první republiky? Jaký společenský život vedla židovská rodina Stiassni? Interaktivní programy jsou zaměřené na historické souvislosti, dobové reálie a vizuální kulturu první republiky.

ZAHRADNÍ KOMPOZICE

ZAKLÁDÁNÍ OBYTNÝCH ZAHRAD

Anotace 		
Zahrada vily se rozprostírá v areálu, jehož rozloha čítá přes tři hektary
a představuje výjimečnou koncepci zahradní vilové architektury počátku 20. století. V roli zahradního
architektase přeneseme do období první republiky a pokusíme se navrhnout funkční zahradu určenou
k relaxaci, odpočinku, ale také ke sportovním aktivitám. Na příkladech vily Stiassni se zaměříme
na propojení zahrady s vilovou architekturou.
Vazba na RVP
Vzdělávací oblasti		
Průřezová témata		
Klíčová slova		
Délka programu
Cena			
Poznámka		
			

Člověk a příroda, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura
Environmentální výchova.
Příroda, rostliny, zahrada, funkce, tvořivost, architekt, návrh, kompozice.
90 minut
50,- Kč /žák, pedagogický doprovod zdarma
Program se odehrává v zahradě jen za příznivého počasí.
Vhodné pro 5. - 6. třídu.

ČISTOTA, SVĚTLO, FUNKCE

MODERNÍ ARCHITEKTURA

Anotace 		
Interaktivní program představí vilu Stiassni jako příklad moderní soukromé
vily v kontextu světové architektury. Žáci se seznámí s formálními principy purismu, individualistické
moderny a funkcionalismu v architektuře při poznávání vily Stiassni a rukopisu jejího architekta Ernsta
Wiesnera. Program podporuje tvůrčí potenciál žáků.
Vazba na RVP
Vzdělávací oblasti		
			
Průřezová témata		
Klíčová slova
Délka programu
Cena			
Poznámka		

Člověk a společnost, Člověk a svět prác, Člověk a jeho svět,			
Matematika a její aplikac, Umění a kultura, Doplňující vzdělávací obory.
Environmentální výchova, Mediální výchova.
Architektura, funkce, dispozice, forma, proporce, světlo, geometrie.
90 minut
50,- Kč /žák, pedagogický doprovod zdarma
Vhodné pro 7. - 9. třídu.

Místo konání
Vila Stiassni, Hroznová 14, Brno
Rezervace programů
vila@npu.cz
			 Programy probíhají v pracovních dnech PO-ČT od 10 do 17h.

Vzdělávací programy pro školy ve vile Stiassni upravil a metodickou podporu poskytuje Odbor edukace a dalšího vzdělávaní NPÚ,
oddělení edukace, kontakt: Mgr. Jitka Petřeková, tel.: 778 726 890, petrekova.jitka@npu.cz
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ŽIVOT V BRNĚ ZA PRVNÍ REPUBLIKY

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT A INTERIÉR

Anotace 		
Jak vypadal společenský život v Brně v období první republiky, v době, kdy
byla vila Stiassni postavena? Vila Stiassni je postavena v jasném a přehledném koncepčním uspořádání
na základních principech funkcionalismu, v interiérech však je zařízena v duchu historismu. Vnitřní vybavení vily podléhalo dobovému vkusu i silné potřebě rodiny se dobře reprezentovat. Bohatý společenský život, móda, hudba a tanec jsou hlavními atributy tohoto programu.
Vazba na RVP
Vzdělávací oblasti
			
Průřezová témata		
Klíčová slova		
Délka programu
Cena			
Poznámka		

Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a svět práce, Člověk a jeho svět,
Člověk a společnost, Umění a kultura, Doplňující vzdělávací obory.
Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova.
Architektura, styl, funkce, historie, společnost, vkus, móda, hudba, tanec.
90 minut
50,- Kč /žák, pedagogický doprovod zdarma
Vhodné pro 6. - 8. třídu.

VILA STIASSNI VYPRAVUJE

HISTORIE VILY OD ROKU 1929 PO SOUČASNOST

Anotace 		
Historie vily Stiassni se začíná psát osudem židovské rodiny Stiassni, která si
v roce 1929 nechala postavit moderní vilu zařízenou slohovým specialistou. Dále příběh vily naráží na
zásadní historické události a pokračuje až do novodobých dějin. Program interaktivní formou přibližuje
historii vily od roku 1929 přes období po roce 1945, po roce 1989 až po současnost.
Vazba na RVP
Vzdělávací oblasti
			
Průřezová témata		
Klíčová slova		
Délka programu
Cena			
Poznámka		

Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a svět práce, Umění a kultura.
Člověk a společnost, Doplňující vzdělávací obory.
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.
Lidé, život, vzpomínky, osud, válka, majetek, objevy, historie, reprezentace.
90 minut
50,- Kč /žák, pedagogický doprovod zdarma
Vhodné pro 7. - 9. třídu.

Místo konání
Vila Stiassni, Hroznová 14, Brno
Rezervace programů
vila@npu.cz
			 Programy probíhají v pracovních dnech PO-ČT od 10 do 17h.

Vzdělávací programy pro školy ve vile Stiassni upravil a metodickou podporu poskytuje Odbor edukace a dalšího vzdělávaní NPÚ,
oddělení edukace, kontakt: Mgr. Jitka Petřeková, tel.: 778 726 890, petrekova.jitka@npu.cz

