TISKOVÁ ZPRÁVA
K výstavě Slavné vily kraje Vysočina
a k vydání stejnojmenné publikace
Umělecká agentura Foibos připravila v rámci edice Slavné vily již jedenáctou knihu a
jedenáctou výstavní expozici, tentokrát věnovanou vilám a rodinným domům kraje Vysočina.
Kniha měla křest společně s výstavou dne 2. října 2008 v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě.
Na její přípravě se podíleli Jan Sedlák (editor), Petr Kratochvíl, Jana Laubová, Zdeněk Lukeš,
Jiří Slavík, Jana Stará, Martin Strakoš, Eva Šmerdová, Eva Ugrinová, Pavla Zvolánková a
fotograf Jiří Podrazil. Vznikla s přispěním kraje Vysočina a dalších měst kraje Vysočina.
V Galerii synagoga ve Velkém Meziříčí mohou návštěvníci výstavu navštívit od 23. dubna
do 16. května 2010 denně mimo pondělí.
Kniha Slavné vily kraje Vysočina přináší 51 příkladů vilových staveb a rodinných domků, líčí
jejich vznik a následné osudy i jejich současný stav v rozpětí dlouhého období od XIX. století
až po současnost. Každé ze staveb je věnována samostatná kapitola, doprovázená archivními
fotografiemi, plánky i snímky jejich současného stavu.
Expozice Slavné vily kraje Vysočina je putovní a obsahuje stejný počet hesel, jako publikace.
Ve Velkém Meziříčí bude vystaveno 20 vil a domů z měst kraje Vysočina a 2 vily z Velkého
Meziříčí (Jelínkova vila a dům s ateliérem Zdenky a Josefa Vlčkových).
Expozice byla k vidění ve městech Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, v roce 2010 ji budou
moci zájemci zhlédnout v Chotěboři a Velkém Meziříčí i v dalších muzeích, galeriích či
kulturních zařízeních jiných měst kraje Vysočina a České republiky.
Výstava se koná s podporou kraje Vysočina a pod záštitou starosty města Velké Meziříčí
Františka Bradáče.
Patronát nad celým projektem Slavné vily Čech, Moravy a Slezska, jehož je uvedená
publikace a výstava součástí, převzali manželka prezidenta republiky paní Livia Klausová a
Ministerstvo kultury ČR.
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