
ERNST WIESNER A JEHO BRNO 
WIESNEROVY REALIZACE

Anotace       Ernst Wiesner byl jedním z nejvýznamnějších brněnských architektů mezivá-
lečného období. Žáci si prohlédnou vilu Stiassni, kterou Wiesner projektoval pro rodinu židovského 
podnikatele Alfreda Stiassni, jeho ženu Hermine Stiassni a jejich dceru Suzanne. Studenti se seznamují  
i s jeho dalšími realizacemi v Brně.

Vazba na RVP                  
Vzdělávací oblasti  Člověk a společnost, Člověk a svět práce, Člověk a příroda, Umění a kultura. 
Průřezová témata  Environmentální výchova, Mediální výchova. 
Klíčová slova  Architektura, prostředí, urbanismus, město, prostor, stavba, forma, styl.
Délka programu    90 minut   
Cena   50,- Kč /žák, pedagogický doprovod zdarma  

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAMY PRO ŠKOLNÍ ROK  

2018/2019Střední škola a gymnázium

Meziválečná moderní architektura i novodobé dějiny!
Moderna, purismus, funkcionalismus jsou pojmy moderní architektury. Kde přesně začíná moderna  
a kde končí historizující architektonické slohy? Programy jsou zaměřeny na moderní architekturu v kon-
textu světových dějin nebo textilního průmyslu v Brně.

MEZIVÁLEČNÁ MODERNÍ ARCHITEKTRURA 
SECESE A MODERNA - PURISMUS - FUNKCIONALISMUS 
Anotace       Program se zaměřuje na moderní architekturu v meziválečném Brně.  
Představuje vývojové fáze architektury a na přikladu vily Stiassni se studenti seznamují s nastupující 
modernou a principy funkcionalismu a purismu v architektuře. Výtvarnou formou vytvoří studenti 
vlastní návrh moderní vily.
 
Vazba na RVP                  
Vzdělávací oblasti  Člověk a společnost, Člověk a svět práce, Člověk a příroda, Umění a kultura. 
Průřezová témata  Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova. 
Klíčová slova  Architektura, urbanismus, město, moderna, purismus, funkcionalismus.
Délka programu    90 minut       
Cena   50,- Kč /žák, pedagogický doprovod zdarma  
 

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

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



TEXTILNÍ PRŮMYSL V BRNĚ
RODINA STIASSNI A JEJICH TEXTILNÍ PODNIKÁNÍ 

Anotace       Program představuje podnikatelský rozvoj města Brna od poloviny 19. stole-
tí až po současnost na pozadí evropských i světových událostí. Zaměřuje se rozvoj textilního průmyslu  
v Brně a rozkrývá také podíl podnikatelského úsilí rodinného klanu Stiassni na hospodářském rozmachu 
města Brna v 1. polovině 20. století. Program také objasňuje pojem a význam Moravský Manchester  
a jeho odkaz pro současnost. 

Vazba na RVP                  
Vzdělávací oblasti  Člověk a společnost, Člověk a svět práce, Umění a kultura. 
Průřezová témata  Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.
Klíčová slova  Podnikání, průmysl, rozvoj, textil, výroba, fabrika, vývoj, odkaz. 
Délka programu    90 minut  
Cena   50,- Kč /žák, pedagogický doprovod zdarma  
  

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAMY PRO ŠKOLNÍ ROK  

2018/2019Střední škola a gymnázium

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

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


