
ArchiMyšl 2016
Pátek 30. září
16.00 / Galerie Pakosta v Mariánské ulici
Nové ve starém *
Cena Klubu Za starou Prahu za rok 2015
– vernisáž výstavy 

17.00 / terasy Regionálního muzea
Litomyšl: hlavní město
současné české architektury *
Vernisáž reprezentativní výstavy
Davida Vávry a Petra Volfa, která představí
Litomyšl jako jedno z klíčových center
současné české architektury 

19.30 / Kino Sokol
Projekce filmu DK o architektovi
Davidu Kopeckém
Následuje beseda s režisérkou
a manželkou Bárou Kopeckou 

Sobota 1. října
10.00 / sraz v Nové městské síni
(přístavba koleje)
Komentovaná procházka
po výtvarném umění 
ve veřejném prostoru *
Litomyšlí provázejí Ludmila Marešová
Kesselgruberová a Anna Šubrtová    

10.00 – 18.00 /
Kočárovna na zámeckém návrší
Coworking Kočárovna
– Den otevřených dveří *
Přijďte se podívat, jak funguje
nové coworkingové centrum 

13.00 / sraz u sochy B. Smetany
Komentovaná projížďka po stavbách
moderní architektury v Litomyšli **
s městskou architektkou Zdeňkou Vydrovou 

14.00 / Zámecký pivovar
Nová architektura
ve starém kontextu *
Přednáška historika architektury Rostislava
Šváchy o Ceně Klubu za starou Prahu 
za novostavbu v historickém prostředí 

16.00 / sraz před sokolovnou
Procházky (s) městem – téma:
Litomyšl sportovní *

17.00 / Kočárovna na zámeckém návrší
Coworking Kočárovna
– slavnostní otevření *

18.00 / Zámecká jízdárna
Na pivo s architekty
aneb umění ve veřejném prostoru *
moderuje Pavlína Kvapilová, úvodní slovo
historik architektury Rostislav Švácha,
po skončení besedy volné povídání
s klavírním doprovodem Mirka Techlovského

21.00 / Zámecký park za dětským pavilónem
Krystaly světla *
rozsvícení Litomyšlských laviček,
světelný program z dílny KLUCIvespolek,
světelná instalace Tomáše Zavorala
a Quang Vu Dinha

Moderní historické město
Litomyšl vás zve na oslavu
Světového dne architektury
tentokrát na téma
„Umění ve veřejném prostoru”

* vstup volný  
** doporučujeme rezervaci v infocentru,
v ceně kromě jízdenky také svačina

Pondělí 3. října
11.00, 12.00, 13.00 /
chrám Nalezení sv. Kříže
Tvář – příběh ztracení
a touha znovunalézání
komentované prohlídky pro školy 

Neděle 2. října 
13.00 a 14.00 / před Smetanovým domem
Proměna nábřeží řeky Loučné *
Komentovaná prohlídka stavby
s architekty Martinem Rusinou
a Martinem Freiem  

15.00 / chrám Nalezení sv. Kříže
Architektonické prohlídky
zámeckého návrší 

pořádají:
Město Litomyšl
Regionální muzeum v Litomyšli
Zámecké návrší
Smetanův dům
Městská galerie Litomyšl


