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 Od poloviny ledna byla v Domě 
Gustava Mahlera veřejnosti přístup-
ná putovní výstava „ORNAMENT A 
MODERNA. Josef Hoff mann 1870-
1956. Architekt a designér“.  

 Přes 200 dobových fotografi í ze 
sbírky muzea MAK (Rakouské mu-
zeum užitého umě-
ní) mapuje podrobně 
biografi i architekta a 
designéra Josefa Hoff -
manna a přibližuje je-
ho celoživotní dílo. 
Výstava přináší pečli-
vě zdokumentovaný 
Hoff mannův umě-
lecký vývoj, bezpočet 
podrobných informa-
cí osvětluje různé ob-
lasti jeho tvorby. 

 První část výstavy 
je zaměřena na mládí 
a vzdělání Josefa Hoff manna, dalším 
zastavením jsou jeho stavby ve Víd-
ni, jako vily na vídeňské Hohe War-
te, klíčová stavba sanatoria v Purker-
sdorfu a palác Stoclet v Bruselu. 

 Četné ilustrace dokládají Hoff -
mannovu činnost na obou světových 
výstavách v Paříži i jeho roli spolu-
zakladatele uměleckořemeslných 
dílen Wiener Werkstätt e a jejich 
programatické estetiky. V obrazové 

části jsou poprvé veřejně prezen-
továny záběry z ateliérů a dílen Wi-
ener Werkstätt e, momentky z dob 
spolupráce s průmyslníkem Fritzem 
Waerndorferem a malířem a desig-
nérem Kolomanem Moserem, s jeho 
partnery ve Wiener Werkstätt e, ne-

chybějí ani snímky z 
interiérů soukromých 
obytných domů, kte-
ré Wiener Werkstätt e 
vytvářela. 

 Poslední část vý-
stavy je věnována 
Hoff mannově pozdní 
tvorbě a jeho vlivu na 
architekty a teoretiky 
postmoderny.

 Výstavu doplňují 
samostatně fotografi e 
nejvýznamnějších ra-
kouských realizací Jo-

sefa Hoff manna, jejichž autorem je 
proslulý vídeňský fotograf architek-
tury raného 20. století Walter Zed-
nicek. 

 Výstava vznikla jako kooperační 
projekt ve spolupráci MAK - Ra-
kouského muzea užitého umění / 
současného umění, Vídeň, Moravské 
galerie v Brně a Rakouského kultur-
ního fóra v Praze.                             -lm-

V Domě Gustava Mahlera začala 
nová výstava - Josef Hoffmann

Jihlavský primátor Jaro-
slav Vymazal se opět zú-
častnil populárního lyžař-
ského maratonu Jizerská 
padesátka (43. ročník). 
Byl to jeho sedmý start. 
Letos Jaroslav Vymazal 
dojel na 664. místě, což je 
o 110 míst lepší výsledek 
než v předchozím ročníku 
(2009 - 774. místo, v roce 
2008 1045. místo). Jeho 
čas 3:23:55 je o 12 minut 
lepší čas než před rokem. 
Celková účast v závodu 
byla 3 373 lidí. Vítězem 
závodu se stal Švéd Oskar 
Svärd, druhý skončil Nor Th omas 
Alsgaard, třetí místo obsadil domácí 
Stanislav Řezáč.                                      -lm-
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Primátor se posedmé vydal 

do stopy Jizerské padesátky

ZRA JE JAK víno! Kdo? Jihlavský pri-
mátor Jaroslav Vymazal s postupují-
cím věkem trhá osobáky – tentokrát na 
Jizerské padesátce.   Foto: archiv NJR 


