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Užijte si Hradozámeckou noc ve vile Löw-Beer s filmem Skleněný pokoj
Pořadatelé: Muzeum Brněnska, příspěvková organizace a Národní památkový ústav
Místo konání: Vila Löw-Beer v Brně, Drobného 22, 602 00 Brno
Termín konání: 31. srpna 2019 od 18 hodin
Vstupné: 80 Kč prohlídka vily, 120 Kč letní kino
Poslední srpnovou sobotu se Vila Löw-Beer v Brně již popáté připojí k celorepublikovému
festivalu Hradozámecká noc pořádanému Národním památkovým ústavem. Cílem festivalu
je představit památky v neobvyklé době se speciálním programem jako neustále živá místa,
kam má smysl se vracet.
Od 18 do 24 hodin se tak budou konat netradiční prohlídky vily, které kombinují to nejlepší
z I. a II. návštěvnického okruhu. „Návštěvníci se během prohlídek seznámí s historií stavby
a osudy jejích vlastníků, nahlédnou do běžně nepřístupné knihovny i na půdu s působivým
světlíkem. Prohlídek bude celkem sedm a již nyní jsou všechna místa rezervována,“ uvedla
mluvčí muzea Lenka Buchtová.
V tento večer také vyvrcholí letní kino, které po celé prázdniny probíhalo ve spolupráci
s Kinem Art v zahradě vily Löw-Beer. Ve 21 hodin stylově nabídne projekci filmu Skleněný
pokoj – adaptaci stejnojmenného románu Simona Mawera inspirovaného osudy vily
Tugendhat, která s Löw-Beerovou vilou sousedí. Před začátkem filmu si zájemci mohou
vyslechnout lektorský úvod na téma fakta a fikce Skleněného pokoje.
„Čtenáři Skleněného pokoje se nás například často ptají, zda je naše galerie a kavárna
Celnice oním zahradním domkem, kde bydlela chůva, se kterou měl poměr majitel vily.
V tomto případě se ale samozřejmě jedná o románovou zápletku, která není založená na
skutečných událostech,“ přibližuje historička a vedoucí vily Löw-Beer Petra Svobodová.
Vstupenky na letní kino jsou stále v prodeji na pokladně vily. Pro diváky bude připraven
omezený počet sedadel, takže organizátoři doporučují vzít s sebou deku a najít si v zahradě
to své ideální místo pro sledování filmu. Občerstvení zajistí Kavárna Celnice.
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