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Zadání
Cílem zadání bakalářské práce je Muzeum dětské ilustrace
v Božím Daru. Vznik muzea je iniciován panem Otakarem Božejovským, majitelem rozsáhlé sbírky dětské ilustrace. Sbírka
vychází z činnosti nakladatelství Bohem, jehož byl spoluzakladatelem, spolupracující dlouhá leta s předními dětskými
ilustrátory z celého světa. Umístění sbírky na periferii, v srdci
Krušných hor, je inspirováno příklady malých švýcarských a japonských galerií. Cíly bakalářské práce je navrhnout muzeum
dle daných požadavků stejně tak, jako nalézt vhodné místo
pro lokaci muzea, na rozsáhlém pozemku k tomu určeném.
Tématem bakalářské práce je v širším slova smyslu novostavba v krajině Krušných hor.

ANALÝZA

BOŽÍ DAR
počet obyvatel:
katastrální výměra:
kraj:
okres:
nadmořská výška:

211 (1. 1. 2014)
38 km²
Karlovarský
Karlovy Vary
1028 m. n. m.

- Boží Dar je nejvýše položené město v České republice.
- Obec leží na hranicích s Německem,
v sedle mezi Klínovcem a Božídarským Špičákem.
- Město je centrem turistů a to jak v létě tak i v zimě.
Přímo v obci se nacházejí dva lyžařské areály (Boží
dar a Neklid) a celé okolí je protkáno běžkařskými
drahami a turistickými trasami.
- Od roku 1994 v obci každým rokem před Vánoci
funguje Ježíškova pošta.
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Město Boží Dar vzniklo jako horní město na počátku 16. století. Díky bohaté prvohorní činnosti zde byla
velká naleziště rašeliny, stříbra a jiných drahých kovů.
Jméno obce Boží Dar je údajně odvozeno od výroku saského kurfiřta Johanna Friedricha, který když mu
byla k odpočinku nabídnuta sedačka z jednoho kusu stříbra pronesl: „Dieses edle Metall, das ist euer Brot,
das ist eine Gabe Gottes“ („Tento ušlechtilý kov, je váš chléb, to je dar boží“).
V roce 1808 podlehlo město ničivému požáru. A tak jediná starší zástavba, která se dochovala, je barokní
kostel a klasicistní radnice.
Město ušlo dlouho cestu, během které se z dříve živého středověkého hornického městečka s 2 000
obyvateli přeměnilo na významné turistické centrum zimních a letních sportů.
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Umístění muzea na pozemku
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Majetko-právní vztahy: veškeré okolní pozemky patří městu Boží Dar
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Okolí Božího Daru se začalo utvářet již v prvohorách.
Koncem prvohor začaly k povrchu pronikat hlubinné žulové vyvřeliny,
které způsobily vyzdvižení Krušných hor. Na tyto vyvřeliny se navázala
řada ložisek drahých kovů.
V průběhu třetihor došlo nedaleko od místa, kde nyní leží Boží Dar,
k mohutnému sopečnému výlevu čediče. Vznikl tak Božídarský Špičák.

Božídarské
rašeliniště

Později začalo na přilehlé tektonické poruše v místech, kde vyvěrají
hlubinné prameny, vznikat Božídarské rašeliniště.
Parcela vybraná pro umístění Muzea dětské ilustrace:

Božídarský
Špičák

Horniny: svor, rula
Typ hornin: metamorfit
Soustava: Český masiv
Jedná se o horniny s vysokou pevností (Horninu lze kladívkem těžce
rozbíjet). Jsou tudíž vhodné pro zakládání staveb.
V okolí místa se můžeme setkat s několika malými vodními plochami,
které se zde objevují převážně při sněhutání.
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běžkařské dráhy

lyžařský vlek
sjezdovka
parkoviště
park
městský úřad
pošta
turistická stezka

kostel
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ZIMA

JARO - LÉTO - PODZIM

- 120 km upravených běžeckých tratí
- lyžařské sjezdové tratě (18 vleků)
- snowparky
- snowtubing
- snowkiting

- pěší turistika
- turistické cesty
- naučné stezky
- Ježískova cesta
- cykloturistika

MAPA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ/ANALÝZA str.9

Místo vybrané pro nové muzeum dětské ilustrace se nachází na okraji obce, v samém srdci Krušných
hor. Rozkládají se zde rozsáhlé travnaté svahy ubíhající od hanic s Německem směrem k městu. Nejbližší
stavbou je překladoště kamiónů s malým parkovištěm a pensionem. Hned za překladištěm vede frekventovaná dvouproudová hlavní silnice.
Místem probíhá několik vyšlapaných cestiček a běžkařských stop. Vede tudy i cesta do města, která
má ovšem podobu široké, automobily vyježděné nezpevněné cesty. Myslím, že ji využívají převážně
turisté jako spojku parkoviště s městem.

Muzeum se nachází v místech, kde je svah nejprudší. Zároveň kolem
vedou dvě cesty od překladiště směrem k městu. V zimním období
se cesty promění v běžkařské tratě.
Převýšení terénu v místech muzea je 13 metrů. Muzeum je umístěno
po svahu s výhledem na celé město a v odstínění od překladiště.

Směrem na jihovýchod je vidět lyžaský areál Neklid a větrné elektrárny, které jsou už v Německu.
Na západě se rozkládá město Boží Dar a na severozápadě stejnojmenný lyžařský areál.
Muzeum dětské ilustrace / Alice Mitysková
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Towada Art Center
ispirace: prosklené prostory
autor: Towadashi Gendai Bijutsukan
místo: Towada City, Japonsko, 2008

Maritime and Beachcombers Museum
ispirace: kontrast světelných atmosfér
autor: Mecanoo
místo: ostrov Texel, Norsko, 2011

Radiant Lines, The Light in Winter festival
ispirace: noční osvětlení prstence, pohyb
autor: Asif Khan
místo: Melbourne, Austrálie, 2014

Glacier Skywalk
ispirace: vykonzolovaná vyhlídka
autor: Sturgess Architecture
místo: Jasper National Park, Kanada, 2014

Casa Riga, Comano Terme
ispirace: zapuštění stavby do terénu
autor: Stefania Saracino a Franco Tagliabue
místo: Trento, Itálie, 2014

INSPIRACE/ANALÝZA str.12

A-Art House
ispirace: výstavní prostory
autor: Kazuyo Sejima
místo: Inujima island, Japonsko, 2010

Bob Hope Estate
ispirace: uspořádání prostor
autor: John Lautner
místo: Palm SpringS, USA, 1980

Instalace
ispirace: způsoby vystavování
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KONCEPT

UMÍSTĚNÍ

HMOTA A POHYB

Na zvoleném místě se nacházejí rozlehlé travnaté louky svažující se směrem k městu. Objekt je zde ostře zaseknut do nejprudší části
svahu a umístěn tak, aby respektoval krajinný
ráz a reagoval na okolní prostředí. Svou přísnou geometrií (avšak zčásti skrytou pod terénem) tvoří střídmou a zajímavou dominantu
travnaté louky. Svým měřítkem zapadá mezi
blízké objekty a zatímco směrem do města se
stavba "otevírá", k hranicím a blízkému překladišti se otáčí zády a ukrývá pod terén.

Muzeum má tvar prstence, který se směrem
do svahu rozšiřuje. Tím je zaručena dostatečná prostorová kapacita pro umístění expozic
a jejich doprovodných programů. Na ně poté
navazuje užší část s vyhlídkou, která je vykonzolována nad terén. Díky této kruhové formě
získávám cyklickou cestu celým objektem.

Muzeum dětské ilustrace / Alice Mitysková

VÝHLED
Celý dům je natočen čelem k údolí. Vyhlídka
tak zachycuje panoramatický výhled na celý
Boží dar a přilehlé okolí. Prosklení vnitřní strany
prstence umožňuje výhled na lidi procházející se po celé délce domu.

SCHÉMA/KONCEPT str.15

ATMOSFÉRY

SVĚTLO

LIDÉ

Rozhodla jsem se stálou sbírku ilustrací umístit
do míst, které se nacházejí v podzemní části domu. Tím, že zde mají ilustrace své místo,
je lehce naznačena myšlenka neměnnosti a
stálosti. V prostoru panuje příjemné šero. Když
však člověk toto místo opustí, je zcela oslněn
světlem dopadajícím skrze velké prosklené
plochy. Konstrastem ke stálé sbírce se tak stává vyhlídka. Svou lehkostí je to ideální místo
pro proměnné prostorové instalace.

Díky situování domu na jihovýchod sem sluneční svit dopadá po celý den. Pro větší světelnou pohodu jsou prostory doplněny světlovody, světlíky a umělým osvětlením.

Dům svým tvarem a umístěním v terénu
umožňuje volný pohyb lidí ve svém okolí. Je
možné podejít vyhlídku a dostat se po svahu
k muzejní kavárně nebo dům obejít a usadit
se na jeho zelené střeše. Směrem od města se
muzeum jeví jako půlkruh zakousnutý do svahu, zatímco lidé přicházejcí od německých
hranic zas muzeum nemají šanci do poslední
chvíle spatřit.
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NÁVRH

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Muzeum je jednopodlažní budova kruhového tvaru zaseknutá do svahu. Velká
část objemu muzea je ukrytá pod svahem a
zbytek je odvážně vykonzolován nad terén.
Hlavní vstup je po schodišti, které vede po
svahu přímo pod vyhlídkou směrem vzhůru.
Když po nich člověk vystoupí, ihned se ocitá
před pultem se vstupenkami. To je začátek
cesty. Celým muzeem vede široká "chodba",
ze které se jako vějíř odvíjejí další prostory. V
druhé polovině se z ní pak stává vyhlídka.

Na konci výstavních prostor jsou vždy velké
dveře. Po jejich otevření je návštěvník oslněn
denním světlem. Dochází zde k výraznému
světelnému konstrastu. Cesta dál vede na vyhlídku, která je vykonzolována přibližné 4 metry nad zemí. Dá se pod ní volně procházet a
dojít třeba po svahu až do kavárny. Obě stěny vyhlídky jsou prosklené. Je zde nádherný
výhled na celé město. Prostor vyhlídky také
slouží jako místo pro proměnné instalace, na
kterých bude neobyčejně vynikat hra světel.

Vějíř pokračuje druhou dílnou pro worskhopy a toaletami. Ty jsou dimenzované na kapacitu 200 návštěvníků a na dámských toaletách nechybí ani přebalovací pult. Na ose
domu je velká kavárna s vnitřním posezením.
(V zadní části je východ a vchod do stálé expozice.) V letních měsícíchch lze celou prosklenou stěnu otevřít a vytáhnout posezení
ven. Před kavárenským barem stojí několik
regálů se suvenýry a dárkovými předměty.
Návštěvník si je může zakoupit u obsluhy.

V té nejvzdálenější okrajové části vějíře,
hluboko pod terénem, se nacházejí dvě
podlouhlé místnosti pro stálou expozici. Každá má kapacitu 300 ilustrací. Obrázky jsou
zavěšeny ve speciálních pojizdných rámech.
Tím je vyřešen výškový problém mezi dětmi a
dospělými, protože dítko si ilustraci jednoduše stáhne k sobě dolů.

Na konci vyhlídky se opět ocitáme u hlavního schodiště a prodeje vstupenek. Za pultem je vstup do stálé expozice a malá šatna se skříňkami, která tvoří první část vějíře.
Všechny ostatní místnosti jsou pak stejným
způsobem napojené na hlalvní cestu, která
vede podél vnitřní kružnice objektu. Aby cesta nepůsobila ztísněně, je celá vnitřní stěna
prstence prosklená. Tak se prostor nadechne
a maximálně osvětlí. Díky tomu je možné využít denní světlo i v místnostech, jejichž vnější
stěny budou taktéž prosklené.

Kavárna má malé zázemí přístupné jak z
prostoru baru, tak z hlavní průchozí cesty. Zatímco vchod z kavárny slouží hlavně pro obsluhující personál, z chodby je určen pro zásobování. V prostorách zázemí je malý sklad,
šatna a dvě toalety. Jedna pro personál kavárny a druhá (s venkovním přístupem) pro
paní obluhující pokladnu se vstupenkami.

Za šatnou je velká dílna pro workshopy s
kapacitou 10ti pracovních míst. Místnost má
směrem ven skleněnou stěnu. To aby procházející návštěvníci mohli zvědavě přihlížet
k procesu tvoření. Dále je tu malý ateliér pro
hostujícího umělce, ke kterému patří i malá
obytná místnost se záchodem a koupelnou.
Obytná místnost je osvětlena velkým světlíkem, zatímco ateliér prosklenou stěnou a
světlovodem. Bydlení pro umělce je navrženo pro krátkodobé užívání.

Za technickou částí je druhý ateliér s obytnou místností pro umělce a malá samoobslužná knihovna se studovnou. V těchto místech
je i druhý vchod do objektu, který slouží pro
zásobování, invalidy a jako únikový východ.

V místnostech je šero. Světlo sem stroze
dopadá skrze světlovody. Ilustrace umístěné
v rámech jsou podsvícené a lákají tak k nahlédnutí. Celá výstavní expozice je proložena místy pro zábavu a odpočinek. V těch
jsou umístěny interaktivní projekce, kreslení,
poznávání reliéfních obrázků a samozřejmě i
posezení pro unavené maminky.
V polovině je možné prohlídku přerušit. Je
zde kavárna s posezením a výhledem ven.
Velká prosklená stěna se dá otevřít a děti mohou vyběhnout na čerstvý vzduch. Po občersvení lze navázat na druhou část expozice.
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Za zázemím kavárny je velká technická
místnost, sklad fundusu s posuvnými rámy pro
ukládání ilustrací a sklad výstavní techniky.

Celé muzeum je koncipováno tak, aby potřebovalo minimum zaměstnanců. Primárně
jsou zapotřebí dva. Paní pro prodej lístků a
obsluha kavárny.
Ve večerních hodinách se celé muzeum
uzavře. Posuvnou stěnou se uzavřou prostory
kavárny i vyhlídky, která se celá rozzáří. Zůstane tak pouze půlměcíc v hlavní části domu,
přístupný pro hostující umělce. Ti se po uzavření muzea dostanou do svých ateliérů venkovními samostatnými vchody po stranách
vnitřní prosklené stěny muzea.
K muzeu vede jedna hlavní cesta spojující
blízké překladiště kamiónů a město Boží Dar.
U překladiště se nachází hlavní parkoviště.
Přímo u muzea je pak malé poddružné parkoviště, kde jsou 2 místa pro invalidy a 1 místo
pro zásobování.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA/NÁVRH
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TECHNICKÁ ZPRÁVA
Konstrukce

Technické zařízení budovy

Požární bezpečnost

Osvětlení

Stavba se skládá ze dvou částí. Z konzoly a
části domu, která je zasypaná v terénu.

Budova je napojena na elektrickou síť a plynovod překladiště. Jako zdroj vody slouží hlubinný
vrt. Místo, kde by bylo možné vrt provést se zjistí
hydrologickým průzkumem.

Nosné zdi v objektu jsou protipožární a v každé
místnosti je v podhledu umístěn detektor kouře a
splinkler.

Vnitřní prostory muzea jsou během dne primárně
osvětlovány denním světlem skrze skleněné plochy. Tam, kde je tímto způsobem osvětlení nedostačující nebo nemožné, jsou použity světlovody.
Celý objekt je doplněn umělým osvětleím, především liniovými zářivkami umístěnými u stropů místností (stálá expozice, vyhlídka). Obytné místnosti
pro umělce mají pro svou větší světelnou pohodu
velké střešní světlíky.

Konzola má na délku 35 metrů. Musí proto
tvořit nejlépe uzavřený průřez. Ten se skládáze dvou předepnutých betonových monolitických desek, které jsou po obvodu z obou
stran ztužené ocelovou, příhradovou konstrukcí. Tloušťka samotných desek je 300 mm.
Vzdálenost ocelových sloupků v příhradě je
2 metry. Tloušťka sloupků je 150x150 mm a diagonální pruty mají průřez 120x120 mm. Díky
vhodnému podloží je možné konzolu bez
problému založit na pilotech.
Zbytek stavby se skládá ze dvou monolitických, železobetonových nosných zdí o tloušťce 300 mm, a sloupů, na kterých leží betonové nosníky nesoucí monolitycký betonový
strop (300 mm). Vnější nosná stěna je zároveň
i podzemní opěrná, proto je potřeba větší vyztužení kvůli tlaku zeminy. To je zajištěno zesílením sloupy. Sloupy jsou v objektu rozmístěny
v pravidelném rastru po dvou metrech. Každý čtvrtý sloup má pruřez 400x400 mm a nese
průvlak o stejném tloušťce (u podzemní stěny
je to každý druhý). Mezi nimi jsou tři užší sloupy (300x300 mm) nesoucí doplňující podpůrné betonové trámy. Sloupoví a nosné zdi jsou
založené na betonových pasech.
Vnitřní příčky rozdělující jednotlivé místnosti
jsou montované ze sádrokartonu. Zbylé dvě
příčky uzavírající vyhlídku jsou skleněné.
Objekt je oddilatovaný prostřednictvím
dvou dilatačních spár a to v místech, kde
konzola přechází v pozemní část domu.

Kanalizace bude buď odváděna do biologické
čistírny umístěné ve svahu nebo napojena na
kanalizaci překladiště. Biologická čistírna není
předmětem řešení.
Směrem k hlavní ose objektu je umístěna
technická místnost. Je zde kombinovaný plynový
kotel pro centrální ohřev teplé vody i pro vytápění celé budovy. Součástí technické místnosti
je i vzduchotechnika a další potřebné technické
vybavení.
Objekt je vytápěn kombinací podlahového
topení a radiátorů. Díky prosklené vyhlídce jsou v
této části během léta velké tepelné zisky a v zimě
naopak ztráty. Proto se v zimních mesících vyhlídka uzavře skleněnou stěnou, aby se ve zbytku
objektu udržela příjemná teplota.
Jelikož je většina místností uzavřená a bez možností větrání, musí být v těchto místech nainstalována výkonná vzduchotechnika. Rozvody vedou
podél vnitřní nosné zdi, čímž pokrývají všechny
místnosti v objektu. Pro větší estetiku je možné
rozvody ukrýt v podhledech.
Voda, která bude zevnitř kondenzovat na
velkých prosklených plochách bude vysoušena
pomocí kondenzátorů umístěných pod nimi.
Děšťová voda je ze střechy chytána do zaatikového žlabu a svedena do dešťové kanalizace
ve dvou místech po stranách objektu. Voda ze
zbytku ploch bude sváďěna dešťovým chodníčkem taktéž do dešťové kanalizace.
Na atice jsou umístěny malé solární panely, které
snižují energetickou náročnost objektu. Část energie je použita na noční osvětlení vyhlídky.

Jako úniková cesta slouží hlavní chodba vedoucí celým objektem. Východy jsou umístěny v její
vnější stěně, která je z protipožárního izolačního
dvojskla. Uniknout před ohněm ven lze tak po celé
délce místností nebo východem sloužícím jako
vchod pro zásobování.

Materiály
Fasáda budovy muzea je z titanzinku světle-šedé barvy. Nosné zdi jsou v interiéru z pohledového betonu a sádrokartonové příčky jsou omítnuté
světlou omítkou.

Stínící systémy

Materiály užité v interiérech jsou rozděleny do tří
barevných skupin.
V prostorech stálé expozice je použita litá podlaha tmavé barvy a napínaný podhled, který má
tmavě modrou barvu. Za ním jsou nainstalovaná
malá světla tak, aby v šeru místnosti imitovaly noční oblohu. Tmavými barvami ja tak umocněno
soustředění na zářící vystavované ilustrace a projekce na stěny.
Chodba, vyhlídka a kavárna, které osvětluje
denní světlo, jsou místa, která nejvíce žijí a šumí
lidmi. Mají barevnou litou podlahu pro podtržení
veselé atmosféry. Stoly, bar a regály kavárny jsou z
tmavého bukového dřeva, zatímco židle jsou barevné "boby" z hrubé tkaniny na dřěvených nožkách. Venkovní židle jsou z ohýbaného dřeva s
barevným nátěrem.
Zbytek prostor je zařízen střídmě, ze světlých materiálů.

U muzea je zapotřebí dobrý stínící systém. Pro
velké prosklené plochy jsou proto použity barevné
žaluzie.

Velkou část objektu tvoří zasklené plochy. Jednotlivá skla jsou ve velikosti a vzdálenosti sloupů
(2x2,5 m).

Schodiště

Venkovní prostor před kavárnou vedoucí pod
vyhlídkou až k hlavnímu vchodu do muzea je z důvodu zdržování lidí pokryt zatravňovacími dlaždicemi. Vyloučí se tak možnost vzniku vyšlapaných
čestiček v terénu a urží se přírodní ráz.
Cesta vedoucí k muzeu (zahrnující i malé parkoviště) je taktéž zpevněna betonovýmy zatravňovacími dlaždicemi. Chtěla jsem tak umožnit
bezpečný příjezd vozidel a zároveň nevytvářet
komunikační jizvy v krajině.

Muzeum dětské ilustrace / Alice Mitysková

Protože je muzeum umístěno na prázdné parcele, je zde nedostatečné venkovní osvětlení. Je
potřeba proto doplnit malá bodová světla, která
by sledovala příjezdovou cestu a pěšinu vedoucí
k muzeu.

Vyhlídka, která je slunečním zářením zatěžována
nejvíce, má automatický systém venkovních žaluzíí, které jsou lehce perforované. V nočních hodinách, kdy se celá vyhlídka rozzáří, tak prosvítají
motivy z ilustrací. Vnitřek je ještě doplněn lehkými
závěsy. Zbylé plochy mají vnitřní žaluzie s manuální
obsluhou.

Bezbariérovost
Muzeum má specální bezbariérový přístup přímo
z venkovního parkoviště pro invalidy. Došlo zde ke
srovnání terénu na stejnou úroveň jako je podlaha uvnitř domu.

Jako hlavní vchod od muzea slouží jednoramenné
betonové schodiště, které je opatřeno ocelovým
zábradlím. Schodiště je od vnitřích prostor objektu odděleno benonovými stěnamy a prosklenou
zástěnou, která je směrem k pultu s lístky. Schody
mají 13 stupňů po výšce 150 mm a splňují veškerá
kritéria, která jsou požadována pro veřejné stavby.

Bilance ploch

Velikost části pozemku, na kterém se muzeum
nachází je cca 70 000 m². Podlažní plocha domu
je1825 m².

TECHNICKÁ ZPRÁVA/NÁVRH
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oplechování
roznášecí latě
hydroizolace

napínaný podhled

tepelná izolace PUR 180 mm

betonová deska

parozábrana

parozábrana

předepnutá betonová deska

tepelná izolace PUR 180 mm
hydroizolace
drenážní vrstva
separační geotextilie
substrát

závěs
příhradová kce
izolační dvojsklo
žaluzie

napínání podhledu
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vegetace

substrát
filtrační vrstva
drenážní vrstva
separační vrstva
tepelná izolace PUR 180
ochrana proti prorůstání
kořenů, hydroizolace
konstrukce střechy

litá podlaha
betonová mazanina
tepelná izolace EXP 100 mm
hydroizolace
betonová deska
Muzeum dětské ilustrace / Alice Mitysková
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"Prý když přijdeš na louku uprostřed muzea s lupou a pozorně pátráš, najdeš někde bod, ne větší než špendlíková hlavička.
Je to střed celého domu a když si jej lupou trochu zvětšíš, možná v něm rozeznáš stoly, židle, střechu, světlíky."

Muzeum dětské ilustrace / Alice Mitysková

exteriér VIZUALIZACE/NÁVRH
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"Slyšel jsem, že to muzeum se prý skládá ze dvou polovin. Jedna je jako visutá hrazda
zalitá sluncem, na které se místo akrobatů pohupují blištivé ozdoby a hedvábné závěsy."

Muzeum dětské ilustrace / Alice Mitysková

vyhlídka VIZUALIZACE/NÁVRH
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"Druhá polovina je z betonu, ukrytá po zemí jako katakomby. Je tam kavárna, knihovna,
studovna a všechno ostatní. Jedna polovina je pevná, druhá lehká jako pírko."

Muzeum dětské ilustrace / Alice Mitysková

stálá expozice VIZUALIZACE/NÁVRH
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"Prý ti, co byli u zrodu muzea, byli astronomové. Narýsovali hlavní cestu v domě podle dráhy slunce, kolem níž se otáčejí místnosti
jako nebesa. Dráhy hvězd na obloze pak zapsali do podlahy s pocitem, že dům je odrazem pravého božského řádu."

Muzeum dětské ilustrace / Alice Mitysková

kavárna VIZUALIZACE/NÁVRH
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"Když se díváš z jedné či druhé strany, zdá se ti z tvého pohledu, jako by se dům táhl do hloubky.
Ale není-li to tvá první cesta, víš už, že stačí v půlhkruhu ho obejít a hned je vidět celá jeho tvář."

Muzeum dětské ilustrace / Alice Mitysková

exteriér VIZUALIZACE/NÁVRH
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"Řady sloupů a stěny celé ze skla za kterými plují jako v akváriu stíny lidí, poseté stříbřitými šupinami."

Muzeum dětské ilustrace / Alice Mitysková

exteriér VIZUALIZACE/NÁVRH
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