TISKOVÁ ZPRÁVA

V ÚNORU BUDE LOCIKA ŽÍT KULTUROU, CENTRUM PODPOŘÍ MALÍŘKA RADKA
INOVECKÁ A ORGANIZÁTOŘI UNIKÁTNÍ HAPENNINGOVÉ AKCE VE VILE OD
ADOLFA LOOSE
Praha, 6. února 2016 – V měsíci únoru Centrum LOCIKA bude žít kulturou. LOCIKU se
rozhodli podpořit organizátoři akce „VE VILE“, kteří ve dnech 17. 2. až 23. 2. 2017
výjimečně otevřou veřejnosti Winternitzovu vilu slavného funkcionalistického architekta
Adolfa Loose, a v rámci chystané výstavy dají prostor i expozici Centra LOCIKA. Od 28.
února pak naváže malířka Radka Inovecká, která na podporu dětem, jež zažívají domácí
násilí, věnuje 10% výtěžku z prodeje obrazů své výstavy „Vášeň a síla světla“. Výstava se
bude konat do 21. 4. v Galerii PRE.

AKCE „VE VILE“
Winternitzova vila slavného funkcionalistického architekta Adolfa Loose se výjimečně otevře
veřejnosti ve dnech 17. 2. až 23. 2. 2017 vždy od 12 do 18 hodin. Jedná se o zcela unikátní příležitost
prohlédnout si nevšední interiér tohoto architektonického skvostu, který je v soukromém vlastnictví a
po většinu času nepřístupný. Ve vile - jak zní oficiální název akce, proběhne v rámci otevření současně
i výstava uměleckých děl více než dvaceti autorů napříč žánry. V prostorách budou rozmístěny sochy,
obrazy, fotografie, skleněné objekty. Půjde o díla současných tvůrců například Michala Cimaly,
Denisy Grimmové, Miroslava Liederhause, Petra
Voříška, Tomáše Havránka, Pavla Smolíka a
dalších.
Prostor pro vlastní „expozici“ dostane i Centra
LOCIKA. Organizátory akce „Ve Vile“ oslovil projekt
Centra „Adoptuj skřítka“ a rozhodli se dát
neziskové organizaci v rámci výstavy samostatný
prostor, kde by mohla informovat o problematice
domácího násilí i případné pomoci těmto dětem.

„Děkujeme organizátorům za možnost prezentovat nový projekt angažovaného dárcovství Centra
LOCIKA „Adoptuj si svého skřítka“. Věříme, že návštěvníky projekt zaujme, získají důležité
informace a zároveň, že co nejvíce našich skřítků najde nový domov a budou tak moci přinést štěstí
nejen svým majitelům, ale i ohroženým dětem. Každý adoptovaný skřítek znamená zajištění
terapie pro jedno konkrétní dítě na půl roku“, říká Petra Wünschová, ředitelka Centra LOCIKA.
http://centrumlocika.cz/main-menu/jak-nam-muzete-pomoci/jak-pomoci/adoptovat-skritka/

VÝSTAVA „VÁŠEŇ A SÍLA SVĚTLA“ RADKY INOVECKÉ
Výstava malířky Radky Inovecké se bude konat v Galerii PRE od 28. února do 21. dubna. Radka
Inovecká se rozhodla věnovat 10%
z veškerého výdělku na podporu Centra
LOCIKA. „Hledala jsem dlouho nějakou
neziskovou organizaci, kterou bych tímto
způsobem podpořila. Aktivity Centra Locika
mě oslovily tím, že pomáhají dětem, aby si
neodnášely do dospělosti následky jednání
rodičů a vytvořily si zdravý vztah alespoň s
jedním z nich.“, říká Radka Inovecká. Malířka
žije a působí v Praze, ve svých dílech se věnuje
oblíbenému realismu, ale i abstrakci.

Kontakt PR: Magdaléna Černá, magdalenac@centrumlocika.cz, +420 722 906 323

Příloha č. 1
Centrum LOCIKA
Centrum LOCIKA, zahájilo svou činnost v květnu 2015. Jedná se o první takto specializované centrum
komplexní odborné péče pro děti zažívající domácí násilí v ČR. Vzniklo na základě dlouholetých
zkušeností a vysoké poptávky po těchto službách ze strany rodičů i státních orgánů. Pražský magistrát
udělil Centru pověření k sociálně-právní ochraně dětí. Ročně odborníci centra pomohou až 150
dětem a jejich rodinám. Služby centrum poskytuje na adrese Dukelských hrdinů 1, Praha 7.
www.centrumlocika.cz, www.facebook.com/centrumlocika
Projekt „Adoptuj skřítka“
Ručně šitý skřítek je důležitou pomůckou v terapeutické práci. Každé dítě, které v Centru LOCIKA do
terapie vstoupí, si může vybrat svého skřítka - průvodce, kterého si odnáší domů a s ním i pocit
bezpečí, který se snažíme v centru dětem poskytnout. Adopce skřítka je projekt na podporu
dlouhodobé terapie jednoho konkrétního dítěte a jeho rodiny.
Více info na: http://centrumlocika.cz/chci-pomoci/adoptovat-skritka/
Akce „Ve vile“
Winternitzovu vilu nechal postavit u Adolfa Loose a Karla Lhoty v roce 1931 pražský právník JUDr. Josef
Winternitz jako rodinnou vilu pro svoji manželku Jenny Winternitzovou, dceru Suzanu a syna Petra.
Jedná se o jednu z posledních Loosových zakázek a má hodně shodných prvků s Müllerovou vilou, mimo
jiné i způsob členění (tzv. raumplan), který byl pro Loose obecně charakteristický. „Vilu otevíráme
veřejnosti teprve potřetí. Poprvé se podobná akce konala v roce 1999 v tenkrát ještě zdevastované
budově a měla přiléhavý název „Díra nedíra“. Podruhé se podařilo otevřít vilu pro veřejnost již po
rekonstrukci v roce 2012.“, říká organizátor akce, pravnuk Josefa Winternitze, David Cysař.
Doprovodný program akce „VE VILE 2017“
Sobota 18.2. 2017 od 19:00
Divadelní večer Katedry autorské tvorby a pedagogiky fakulty DAMU. Těšit se můžete na autorská
minipředstavení a autorská čtení v zákoutích a pokojících Winternitzovy vily.
Neděle 19.2. 2017 od 19:00
Divadelní představení s názvem “Velkolepá maličkost”.
Chodíte po krásné historické budově a představujete si bytosti, které tu žily? Jak se vyvíjel osud
Winternitzovy vily a jejich majitelů?
Autorky představení: Anna Dosoudilová Šimáková a Vilma Klepková
Druhým bodem nedělního programu budou Kafkovy fragmenty opět v podání studentů Katedry
autorské tvorby a pedagogiky.

Pondělí 20.2. 2017 od 19:00
Přednáška PhDr. Vladimíra CZUMALA, CSc. s názvem “Kolem Winternitzovy vily”.
Jak Adolf Loos ovlivnil českou architekturu? Do jaké situace jeho dílo v Praze vstupovalo?
Radka Inovecká, malířka
Narozena 14. ledna 1981 ve Zlíně. Kresbě a malbě se věnuje už od útlého dětství. Její nadšení ovšem
utrpělo zásadní ránu ve 14 letech, kdy ji učitel výtvarné výchovy před celou třídou ohodnotil slovy, že
nemá žádný talent…Ke kresbě a později i k malbě se díky kolegyním vrátila až po dlouhých 14 letech.
„Výtvarník Mark Bantley mne zasvětil do techniky a krás malby,“ vzpomíná autorka na večerní kurzy v
Londýně. Po návratu do Prahy se zdokonalovala u ak. mal. Milana Fibigera, který jí pomáhal její
nesporný talent rozvíjet. Malba ji plně pohltila, během let získávala ztracené sebevědomí a zkoušela
různé techniky. Jejím oblíbeným stylem je realismus. Radka má jemnou, citlivou a vnímavou duši.
Miluje přírodu, není proto divu, že ji zaujala krajinomalba a detaily květin, kde ji fascinuje jejich
přirozená krása a čistota. Dá se říci, že její obrazy jsou hlasem její duše, dovedou v lidech vyvolat
pocity krásy, touhy a pohody. Většinou maluje akrylovými barvami, ale ráda koketuje také s
akvarelem. Obrazy mívají i nádech impresionismu, během posledních dvou let začala objevovat i
abstrakci. Její abstraktní díla jsou plná živých barev, které vyjadřují její momentální rozpoložení a
hlavně energii. Zároveň je pro Radku důležité zobrazit sílu světla, to, jak dokáže ovlivnit celkové
vnímání okamžiku. Žije a tvoří v Praze.
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