Tisková zpráva

Open House Praha oslaví 100. let výročí vzniku republiky otevřením
prvorepublikových budov. Palác Archa otevře již tuto neděli!
Praha, 25. dubna 2018 – Iniciativa Open House Praha, která letos v květnu už počtvrté v
pražské metropoli pořádá světový festival městské architektury, se připojuje k letošním
oslavám sto let od založení samostatného Československa. Tuto neděli exkluzivně otevře
prostory Paláce Archa, představitele takvzaného národního stylu. V průběhu roku pak
zpřístupní i další unikáty.
Představit prvorepublikovou pestrost architektonických stylů a přístupů se letos rozhodli organizátoři
festivalu městské architektury Open House Praha. Široké veřejnosti během několika měsíců zpřístupní
hned několik běžně nepřístupných a zajímavých budov či prostor z období první republiky. Jejich
otevření má za cíl odhalit odvahu a inovativnost, se kterou někteří architekti z tohoto období ke své
práci tehdy přistupovali, a to včetně využití zcela nových materiálů.Vyvrcholením bude společné
znovuotevření všech postupně zpřístupněných budov v neděli 28. října, přímo v den oslav vzniku
Československé republiky.
Akce s názvem “Architektura první republiky v Praze”, která poběží od 29. dubna až do 28. října 2018,
odstartuje otevřením prostor paláce Archa v ulici Na Poříčí již tuto neděli. Každou poslední neděli v
měsíci pak organizátoři otevřou vždy novou budovu. Ředitelka organizace Open House Praha, Andrea
Šenkyříková, k výběru Paláce Archa jako první ze seriálu prvorepublikových budov uvádí:
„
Pravděpodobně v Praze není větší symbol připomínající vznik Československa, než je budova bývalé
Legiobanky, která byla postavena v roce 1921 dle návrhu věhlasného architekta Josefa Gočára.“
Dubnové otevření paláce Archa bude pravděpodobně jednou z několika posledních příležitostí, kdy se
otevřou reprezentační prostory prvního patra této budovy. Otevřeno bude po celou neděli, od 10.00 do
18.00 hodin a návštěva prostor bude probíhat formou komentovaných prohlídek. Během dne budou
připraveny i speciální prohlídky pro děti se vzdělávacími listy pro malé architekty, a to od 10.00 a
15.00 hodin. Vstup je zdarma bez nutnosti jakékoli předchozí rezervace.
Budova paláce Archa bude veřejnosti znovu otevřena ještě jednou, a sice během květnového festivalu
Open House Praha 2018. Ten proběhne o víkendu 19. a 20. května po celé Praze a zpřístupní celkem
pětašedesát architektonicky zajímavých budov a prostor. Spolu s Legiobankou se v rámci
festivalového tematického okruhu “Návrat do dob architektury první republiky” představí dalších
devatenáct prvorepublikových klenotů.
Projekt 
Architektura první republiky v Prazese koná za podpory Magistrátu hl. města Prahy.
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Palác Archa
Českoslovenští legionáři vracející se z fronty první světové války založili Legiobanku jako záložnu
svých úspor. Jejich statečnost a odhodlání při boji za Československo reflektují i sochy od Jana
Štursy, jež jsou umístěny nad vstupem či reliéf na fasádě od Otto Gutfreunda s názvem Návrat legií.
Návštěvníci budou moci dále obdivovat například malířskou výzdobu s folklórními motivy od malíře
Františka Kysely. Architekt Josef Gočár představil budovu v rondokubistickém, tzv. národním stylu,
jenž je typický právě pro toto období a pouze pro České země.
Open House Praha
Světový festival Open House se v Česku konal poprvé v roce 2015, kdy nezisková organizace Open
House Praha získala na pořádání této akce v hlavním městě mezinárodní licenci. Praha se tak díky
tomu zařadila po bok dalších 41 světových metropolí na 5 kontinentech, kde tato událost každoročně
probíhá. Vedle pořádání stejnojmenného festivalu se organizace věnuje takénejrůznějším celoročním
aktivitám, včetně vzdělávacích aktivit pro děti a mladé dospělé. Open House Praha je součástí
mezinárodní sítě Open House Worldwide. www.openhousepraha.cz
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