Trmalova vila
Program, prosinec 2019 (měsíc Jana Kotěry)

25. 11. – 6. 12. Výstava „Děti Praze“
12. 12. – 10. 1. Výstava: „Lombardští architekti v barokní Praze 17. století“
/ve všední dny mezi 14:00 a 16:00, výstavní prostory Trmalovy vily/

Výstava Lombardští architekti v barokní Praze 17. století představí výběr z bohatého
architektonického dědictví barokní Prahy a Čech, které vytvořili vlašští architekti, sochaři,
kameníci a další mistři. Výstavu připravilo ke stému výročí navázání diplomatických styků
mezi Italskou republikou a republikou Československa nakladatelství FOIBOS BOOKS
a Praga Zlatá z. ú.
3. 12. – 20.12 Vánoční prodej publikací FOIBOS BOOKS s.r.o.
/ Trmalova vila; trmalovavila.eu/eshop/knihy /
V těchto předvánočních dnech budou naše publikace přístupné k prodeji za zvýhodněnou
cenu. Nepropásněte možnost získat krásný vánoční dárek pro Vaše blízké. Publikace najdete
na stránkách trmalovavila.eu/eshop/knihy, nebo přímo v knihkupectví Trmalovy vily. Sleva se
vztahuje pouze pro jednotlivce.
5. 12. Přednáška: „Adolf Benš – poslední Kotěrův žák“
/18:00, Trmalova vila; vstupné 50Kč; rezervace na produkce@foibos.cz, nebo na 728 874 025/

Profesor Vladimír Šlapeta pohovoří o posledním žáku Jana Kotěry. Adolf Benš byl
významnou osobností českého funkcionalismu v jehož díle se zrcadlí prvky Le Corbusiera.
K nejvýznačnějším projektům tohoto architekta patří například budova Elektrických podniků
v Praze, či Divišova vila v pražské Troji.
12. 12. XIX. Salon Jana Kotěry – Přednáška: „Václav Kopecký a František Maria Černý „
/18:00, Trmalova vila; vstupné 50Kč; rezervace na produkce@foibos.cz, nebo na 728 874 025/

Profesor Vladimír Šlapeta, historik architektury, zahájí týden věnovaný Janu Kotěrovi
přednáškou o dvou významných osobnostech, se kterými se Šlapeta ještě za jejich života stihl
setkat. Jsou jimi Václav Kopecký (1892–1981) – Kotěrův žák a František M. Černý (1903–
1978) – žák Josefa Gočára. Přednáška se bude věnovat zejména činností obou osobností a
celkovému vhledu do jejich doby.
18. 12. Uctění památky Jana Kotěry
/14:00, Vinohradský hřbitov, Vinohradská 212/

Dovolujeme si Vás pozvat na Vinohradský hřbitov, kde společně uctíme památku architekta
Jana Kotěry položením věnce na jeho hrob a připomeneme si tak významnou osobnost české
moderní architektury právě v den výročí jeho narození. Pro více informací sledujte náš web
trmalovavila.eu.

