
15.10.2016

OSLAVA HLÍNY 
OSLAVA ŽIVOTA

HOSTÉ A ÚČINKUJÍCÍ: 
ukázky • prezentace • přednášky • diskuze

CARL GISKES – Tierrafino (NL)(tierrafino.com) 
HEINSIUS Martijn (NL)  

(tadelaktdesign.com)
TERRADECORIS – Piotr Kopyść (PL)   

(terradecoris.pl) 
LARTIERRA –Pavel Pakuza  (CZ-NL)  

(lartierra.com)  
ARDECORA – Michaela Fialová  (CZ-NL) 

ayadesajn  –  Zdeněk Ruprecht  
(tierrafino.cz ayadesajn.net)  
Patrik Čatloš  Säunazbläta,  

štuková umyvadla 
Petra Oratorová, M. Arch.   

O materiálech a barvách (orator.cz) 
Aleš Dorazil & 

Ing. arch. Kateřina Šmardová, Ph.D.   
  Výtvarné pojetí hliněných omítek 

 (smardova.cz  prirodnidum.cz)
 Alena Dunajová, Mgr.  

Obnova památek lidového stavitelství pomocí 
hliněných technologií (NPU, UOP v Brně - Lidová 

architektura)  (npu.cz/cs/uop-brno)

Další pozvaní:
Clay Home (FR) (clay-home.com) 

DOBRY DOM (PL)  (stankowice64.com)  
Pracownia Światło i Cień (PL) (swiatloicien.com.pl)  

Klára Turková(artobject.cz/klara.html) 
 Jiří Chalupník (milaaninterier.weebly.com/marockyacute-scarontuk.html)  

Roman Muroň (romanmuron.cz)

 VÝSTAVA:
DŮM BOHUnický V HLÍNĚ        
Akademie Tierrafino 12. – 14.10.2016 
DANIELA MIKULÁŠKOVÁ  “Flying needle”  
(daniela-mikulaskova.cz) 
WORKSHOP PRO MALÉ VELKÉ:
Kao & Maki  (FB: @Kaoamaki) a hlínodílna
PROJEKCE:
příběhy stěn 
hliněné stavby u nás a ve světě:  
Morava, Polsko, Peru, Mexiko...

HUDBA – PÁRTY:
TyJáTrio    (FB: @Tyjátrio)   
šanson –  blues – retro – šraml – swing – samba –gypsy 
Jiné Trio       (FB: @Jiné Trio)   
jazz – funky – blues
Shivanam   (shivanam.cz) 
ethno, chill-out, ambient, electronic, grooves, psychedelic 
trance and visual performance
DJs: Mehdi , ddj,  
Danger Dan aka El Danon! (FB: @Eldanon.cz)                  
urban dance, break beat, house, funk 

v zahradě: JURTA PARTY, oheň, NAŠE VĚCI, 
FALAFEL, gril & vegetarian, polévky,  
lahodný MAZÁK, CHAJovna,  
pochutiny, káva, víno, limo...
začátek: 10.00 hod.
vstup: 100,- Kč / děti, ZTP:  50,- Kč
INFO: FB: @druzstvoaya    info@ayadesajn.net
program se doplňuje / změna vyhrazena / časový plán před akcí

hlína a jíl  – technologie – řemeslo – design – umění 
seznámit se, pochopit, tvořit, bavit se

Bohunická 69 • Brno
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