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PANOMETR: fascinace prostorem a velkými tématy 
 
 
 

Památkově chráněné plynojemy  v různých koutech 
Německa se staly předmětem zcela ojedinělé show: 
horská aj. panoramata, tolik populární v 19. století, 
postupně zmizela s nástupem filmových projekcí, aby 
se v 21. století znovu objevila jako nové medium a 
poskytla působivou dimenzi vidění okolního světa. 
 
 
 

Multimediální expozice Yedagara Asisi, německého 
architekta a výtvarníka, vás zavede do světa 
atraktivních míst a témat. Ke zhotovení každého díla 
používá kombinaci několika technik: malby, kresby, 
fotografie a počítačové koláže, aby docílil unikátního 
repliky měst (Řím na svém vrcholu, Berlínská zeď, 
Barokní Drážďany), bitev (Národů u Lipska) nebo zázraky přírody (Velký bariérový útes).  
 
 
 
 

Yadegar Asisi  vyrostl v Sasku, žije v Berlíně a vytvořil největší panoramata 
na světě, měřící na výšku až 32 metrů s obvodem až 110 metrů; uprostřed 
objektu bývá různě vysoká věž, ze které na plátně okolo sebe pozorujete 
konkrétní příběh jedné události v průběhu jednoho dne. 
 

Tématy jeho vizí  je napětí mezi lidstvem a přírodou, ve svém důsledku řeší 
dilema geneze a úpadku, klade velký důraz na perspektivu, teorii tvaru, 
barvy a detail.Milovník italských renesančních malířů Leonarda da Vinci a 
Andrea Mantegny má k ruce 15 členů zahrnující oblast vizuálního a 
grafického designu, počítačového modelování ve formátu 3D, kteří společně 
vytvářejí dokonalou iluzi, jež doprovází působivá hudba filmového skladatele 
Erica Babaka, zvukové a vizuální efekty podtrhují autentičnost události. 
 
 
 
 
 

Barokní DRÁŽĎANY 
 Aisisi vrhá pohled na Drážďany v době svého barokního rozkvětu z epochy legendárního 
saského kurfiřta Augusta Silného první poloviny 18. století:  
- aristokratický lesk bujný každodenní život jejich občanů, obchodníků, čluny na Labi, lepé 
ženy a řemeslníci pohybující se ulicemi města, vytvářejí bohatě pokreslený vjem.  
Autor se inspiroval díly Canaletta, rekonstruoval město s uměleckým nádechem a vdechnul 
do něj život: na náměstích a v uličkách potkáte některé historické osobnosti včetně cara 
Petra I., nebo evropského vynálezce porcelánu Johanna Friedricha Böttgera. 
Divák zažije během několika minut celý den v Drážďanech včetně nočních pasáží a svítání. 
 
 

V  Drážďanech je možné též navštívit: 
 
 

* Brühlské terasy  s exteriéry významných budov (Albertinum, Kunstakademie,  
* Zwinger s bohatými uměleckými sbírkami: Obrazárna starých Mistrů  
* Rezidenční zámek  s nově otevřenými expozicemi Grünes Gewölbe,Türkische Kammer ad:  
* zrekonstruovaný kostel Frauenkirche  (Panny Marie), Muzeum hygieny / Bundeswehru  
* Pfunds Mölkerei , dochovalá secesní mlékárna ad 
 
 

Cena jednodenní varianty: 20.000 Kč / autobus pro 49 osob 



 
BERLÍNská zeď 
Fiktivní podzimní den v roce 1980 rozděleného Berlína:  
- zatímco na západní straně města v Kreuzberg pozorujeme pulzující život s jeho squetery, 
čumily přes zeď, za zdí je zcela jiný život, vidíme komunistická hesla, siluetu známé 
berlínské TV věže. Napětí mezi oběma světy odděluje zeď, která může přinést i smrt. 
Atmosféru umocňuje hudba Erica Babaka s autentickými zvukovými efekty. 
 
 

Pobyt v Berlíně je možné pojmout jako 2-3denní s řadou témat: 
* Západní / Východní Berlín ,.. jak se žilo za zdí,Muzeum DDR  
* Město za vlády Adolfa Hitlera (Reichstag, Olympijský areál, Siemensstadt, bunkr) 
* Berlín sou časnosti  (futuristická výstavba, projížďka po Sprévě, Muzejní ostrov 
* Postupim , jeho parky a muzea (Cecilienhof, Sanssouci, Charlottenhof) 
 
 

Cena dvoudenní varianty začíná na 1.900 Kč / osobu; třídenní od 2.800 Kč / osobu 
 
 
LIPSKO  1813 (do 20.9.2015) a Velký bariérový útes (od 3.10.) 
… od podzima 2016 se plánuje expozice pod názvem Titanic  
 
 

Všechny vaše smysly budou stimulovány k objevné cestě po 
atrakcích Lipska: po welcome drinku se ponoříte do Lipska  
19. století, objevíte střediska vědy a umění, budete naslouchat 
sboru svatého Thomase a vychutnávat typické saské 
pochoutky; nahlédnete na historické pozadí napoleonských 
válek před 200 lety v nesčetném množství detailů. 
 
 

Pobyt v Lipsku lze rozšířit o návštěvu: 
* památníku Bitvy národ ů 1813 
* poho ří Harz (Quedlinburg, Wernigerode, příp.výšlap) 
* Durynska : města Výmar, Erfurt, Eisenach,hrad Wartburg 
 
 

Cena jednodenní varianty 25.000 Kč / autobus pro 49 osob  
2denní začíná na 2.200 Kč / osobu; 3denní od 3.000 Kč / osobu 
 
Poznámky: 
* další expozice se nacházejí ve Phorzheimu a Rouen Řím 312, zachycující 
Pergamon, Amazonia, hořící Drážďany 1945 nejsou nyní  vystavovány. 
 

* výstavy jsou buď stálé, nebo na určité časové období, než jsou nahrazeny další projekcí. 
 
 

Vstupné do jednotlivých expozic  pro skupinu studentů stojí 4-7€/osobu.  
 
 
 
 
 
 

 
Cena jednodenní varianty zájezdu 
(až 47 osob) zahrnuje: 
 
 

* autobusovou dopravu  
* komplexní cestovní pojištění  
* průvodce a infomateriál  
* sladké pokušení  
* nezahrnuje vstupné na výstavu. 
 


