Konference o moderní architektuře – 30. června 2011
Tisková zráva Muzea města Brna – samostatné pracoviště vila Tugendhat vydaná
dne 15. 6. 2011.

Muzeum města Brna, pracoviště vily Tugendhat ve spolupráci
s mezinárodním expertním sborem pro Obnovu vily Tugendhat
(THICOM) pořádá konferenci jejímž tématem je moderní architektura
a restaurátorská obnova.
Na fakultě architektury VUT v Brně (Poříčí 5) proběhne ve čtvrtek
30. června 2011 konference ku příležitosti zasedání Docomomo International
Scientific Committee /Technology ISC/T seminar, mezinárodního komitétu
zabývajícího se ochranou a restaurováním památek moderní architektury.
Jednotícím tématem bude restaurování, materiálové vybavení a současná
obnova vily Tugendhat v lokálním i mezinárodním kontextu.
Patronát přebrali Prof. Dr. Daniela Hammer-Tugendhat, Daniel Besser, ministr
kultury České republiky, Roman Onderka, primátor města Brna, Ing. Arch.
Naděžda Goryczkova, ředitelka Národního památkového ústavu, Ing. Arch.
Karel Ksandr, ředitel Národního technického muzea, Prof. Anna Tostões,
předsedkyně Docomomo International.
Vila Tugendhat jako stavba v mnoha ohledech splňuje to, co stojí
v současnosti v zájmu mnoha architektů, investorů, ale i milovníků designu
první poloviny 20. století. Autorský design interiérového vybavení, kvalita
stavebních materiálů i jednoduché a minimalistické stavební konstrukce, které
zde byly použity, společně se způsobem a kvalitou vlastního provedení
reprezentují do současnosti luxusní a velmi moderní způsob bydlení.
Jedinečnost technického provedení a historická autentičnost jsou důvodem,
proč o tuto stavbu jeví zájem i mezinárodní akademická obec.
Skutečnost, že Muzeum města Brna je správcem národní kulturní památky
moderní architektury a současně vlastníkem velkého množství originálních
interiérových doplňků, v kombinaci s koncentrací mnoha architektonicky
zajímavých a doposavad v mnoha ohledech původních památek moderní
architekutry v městě Brně, jsou jedinečným důvodem, proč konferenci osobně
navštívit. Na řadě míst, jednak ve vybraných expozicích Muzea města Brna,
ale především v terénu, lze spatřit to, o čem budou přednášející hovořit.
Brňané jistě ocení možnost, dozvědět se o vyjímečnosti některých místních
staveb, nebo interiérových detailů, jež jsou hodny památkové ochrany
ale zůstávají často bez povšimnutí.
Pro další informace kontaktujte prosím:
Ing. arch. Iveta Černá, vedoucí pracoviště vila Tugendhat,
tel.: +420 539 030 451, mob.: +420 602 357 272
iveta.cerna@tugendhat.com

