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Vysočina míří na EXPO 2015 v Miláně
KRAJ VYSOČINA na EXPO 2015
16. – 30. září 2015
Téma: Fiat lux / Budiž světlo

Vizualizace představující expozici Kraje Vysočina. Na zemi jsou aktivní OR kódy a interiéru dominuje velkoplošná obrazovka.

Expozice prezentující Vysočinu otevře své brány
na probíhající světové výstavě 16. září. Jejím mottem je
latinské Fiat lux čili Budiž světlo. Představí Vysočinu jako
moderní region s velkou a bohatou historií a krásnou
přírodou.
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Forma prezentace bude interaktivní, dynamická a hravá. Základními prvky budou světlo a sklo.
Světlo jako prostředek prezentace, energie a fantazie bude spojením mezi věděním a poznáním.
Sklo jako nedílná součást historie našeho kraje, ale i nečerstvější, kreativní, moderní a krásná
přítomnost.
„Expozice bude postavena
na moderních technologiích. Pomocí QR kódů jistě dokážeme
předat maximum informací a zajistit, že si je návštěvníci dokážou
i po nějakém čase, pomocí chytrých telefonů, připomenout,“ přiblížil radní Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Martin
Hyský (ČSSD).

Studentka Eliška Hanušová (vlevo) – autorka vítězných návrhů oblečení pro tým
obsluhující expozici s učitelkou Miloslavou Svobodovou ve studiu ČRo REGION.

Řekli o EXPO:
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
„Prezentace na EXPO 2015 je obrovskou příležitostí
představit Kraj Vysočina milionům lidí z celého světa.
Prostřednictvím světla a jeho energie necháme
návštěvníky nahlédnout do života regionu, který je
zásobárnou vody, energie a základních potravin pro
velkou část České republiky. Díky moderním technologiím nabídneme návštěvníkům jedinečný zážitek.“

Martin Hyský, radní Kraje Vysočina
„Expozice Kraje Vysočina se rodí pod rukama
lidí, kteří jsou vašimi sousedy, lidí, kteří považují
Vysočinu za svou srdeční záležitost a chtějí ji ukázat
v tom nejlepším SVĚTLE. Prezentace Kraje Vysočina
není záležitostí jednoho člověka, ale početného týmu
zapálených lidí, kteří se nebojí tradiční regionální
hodnoty prezentovat moderně a originálně.“

a sportu Jana Fialová (ČSSD) a dodává: „Rozhodnout o nejlepších
bylo nelehké, proto jsme udělili
i jedno druhé a dvě třetí místa.“

s kyselinou. Ročně v tomto tempu
vznikne 10 až 20 nových věcí. Je to
obrovsky náročné – fyzicky i duševně,“ prozradil Petr Hora.
„Vysočinský rodák a sklář je držitel desítky mezinárodních ocenění a jeho výstavy přilákaly tisíce
návštěvníků po celém světě, včetně
Japonska i USA. Věříme proto, že
zaujme i v Miláně,“ dokončil vizitku spoluautora expozice radní Kraje Vysočina pro oblast regionálního
rozvoje Martin Hyský (ČSSD).

Sklo z Vysočiny
i světových galerií
Expozici Kraje Vysočina ozdobí
hutní sklo Petra Hory. Autor žijící ve Žďáru nad Sázavou je žákem
sklářského výtvarníka a uznávaného designéra Františka Víznera.
Finální série děl bude kompletní až
začátkem září. Některé kusy budou aktuálními novinkami, jiné se
těsně před převozem vrátí na Vysočinu ze světových galerií. Teď
je jisté, jaké tvary budou expozici
zdobit a sám autor odhaduje jejich
váhu na více než 70 kilogramů.
„O svých návrzích dlouho přemýšlím, dlouho je kreslím, připravuji modely, tavím a zhruba měsíc brousím, leštím nebo pracuji
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Průvodce oblékne
helenínský ateliér
Design oděvů pro průvodce expozicí určila studentská soutěž.
Z patnácti účastníků byl porotou
vybrán jako nejlepší návrh Elišky
Hanušové, studentky 3. ročníku
Střední uměleckoprůmyslové školy v Jihlavě. Hostesky tak budou
oblečeny do jednoduchých nemačkavých šatů, ozdobených decentním modrým a zeleným lemem.
Originálním doplňkem bude ručně tvarovaný klobouk z ovčího
rouna s ozdobou v podobě miniatury vysočinské krajiny. Muži pak
obléknou košile s originální aplikací krajiny na kapse a modré moderně střižené kalhoty.
„Úkolem pro studenty bylo navrhnout nositelné, ﬁnančně dostupné a materiálově nenáročné
oblečení,“ přibližuje radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže

Kraj Vysočina zatím jako jediný z regionů České republiky uvažuje o tom, že po skončení výstavy
EXPO převeze expozici zpět do České republiky a umožní tak veřejnosti
její návštěvu na domácí půdě.

Expozici Kraje Vysočina ozdobí hutní sklo Petra Hory ze Žďáru nad Sázavou, v rozhovoru s Ladislavem Seidlem (vlevo), vedoucím odboru kultury
Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Všechny aktuality
na jednom místě
Speciální webové stránky informují o všech novinkách týkajících se
připravované expozice Kraje Vysočina. Na adrese http://www.kr-vysocina.cz/EXPO.asp?p1=75651
najdete sekce Aktuality, Autorský tým, Fotogalerie, Ke stažení
a Kontakty. Stránky jsou pravidelně aktualizované a čtenář tam proto najde všechny tiskové zprávy
i aktuální bohaté fotogalerie. Můžete vidět jak autorku vítězných
oděvů pro pracovníky expozice,
tak řadu exponátů Petra Hory.
Tento „zpravodajský“ web není
jediným speciálem ke světové výstavě. V průběhu letních měsíců
bude spuštěna prezentace, na kterou budou odkazováni návštěvníci
výstavy. Pomocí QR kódů najdou
informace o Kraji Vysočina, fotograﬁe i ﬁlmy. Tyto stránky budou
přístupné i široké veřejnosti.
stranu připravil: Petr Palovčík

Písničky,
které si
zazpíváte
Rádio Vašeho kraje
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