
Cesta do tvořivé mysli renesančního génia Leonarda da Vinci
interaktivní výstava pro děti i dospělé

PRONAJMĚTE 
SI MĚ



Interaktivní výstava Leonardo, zajímavá jak pro děti tak 
pro dospělé, dává návštěvníkům příležitost hravě se 
seznámit s Leonardovými vynálezy, uměním a vědeckou 
prací. To ale není všechno! Pro Leonarda v  každém 
z nás je připraveno Leonardium, otevřený prostor pro 
vytváření a vynalézání, vybavený širokým sortimentem 
materiálů. Tato výstava je o rozvíjení dovednosti 
pozorovat a o tvořivých a inženýrských dovednostech, 
které dohromady byly základem Leonardova génia. 

Nechte se inspirovat 
Leonardem da Vinci

Cílová skupina: děti od 6 let a jejich rodiny

Výstava zahrnuje: více než 20 interaktivních exponátů, 
odpočinkovou zónu, tvořivý prostor Leonardium, 
vysoce kvalitní tištěné reprodukce, informační systém 
plexisklových panelů a snadno měnitelných tematických 
nástěnek (vytvářejících atmosféru dílny)  

Prostorové požadavky: 400–500 m2, výška stropu 3 metry, 
výstava je přizpůsobitelná různým prostorům, lze připravit 
i menší verzi výstavy

Technické požadavky: standardní elektrické napětí, wifi, 
projektor, počítač, případný překlad výstavy do jiného 
jazyka je na pronajímateli

ceny a logistické detaily dodáme na požádání



digitálně manipulovat a promítat obrazy 
Mona Lisy • otestovat si své pozorovací 
schopnosti v malovacím kvízu • repro-
dukovat Leonardovy nákresy •  naučit se 
novým technikám kreslení • zúčastnit se 
Poslední večeře • manipulovat modely 
vynálezů, včetně mechanického křídla 
a různých mechanických strojů • stavět 
geometrické struktury • hrát si ve velkém 
modelu Leonardova slavného vojenské-
ho tanku • zatočit Vitruviánským mužem 
• postavit Leonardův přenosný most • 
sestavit anatomické modely • pohovět 
si, případně inkubovat svou kreativitu 
v pohodlí odpočinkové zóny • dozvědět 
se, jak Leonarda inspirovala příroda...
a více

V Leonardu můžete

Leonardium
Leonardium je otevřený prostor pro hravé 
vytváření a vynalézání.  

Postavte kuličkovou závodní dráhu, převodový 
systém, elektrický obvod, hydraulický systém, 
geometrickou strukturu, řetězovou reakci



Kontakt
Karey Rawitscher 
ředitelka Objevária

reditelka@objevarium.cz 
+420 725 501 295 

Nová 11, České Budějovice, 
370 01 

pro 360° prohlídku navštivte http://www.galeriehrou.cz/en/leonardo

www.objevarium.cz


