Vinice Sonberk se stala součástí paralelního světa Kcymaerxthaere
Tisková zpráva 4. dubna 2016

Ve čtvrtek 31. března byla na moravské vinici Sonberk slavnostně odhalena speciální deska v rámci
projektu Kcymaerxthaere, který propojuje zajímavá místa na světě. Sonberk byl vybrán jako jediné
místo v České republice pro umístění speciální hvězdicovité plakety. Odhalení za účasti starostů
z okolních obcí a paní starostky města Hustopeče doprovodil folklorní soubor Hanýsek a děti z regionu.
Kcymaerxthaere je originální projekt, který umisťuje speciální desky na různých místech po celém světě a
nechává je vyprávět příběhy lidí z dané oblasti a proudit jejich energii a tradice. V současné době je
umístěno již 122 různě tvarovaných desek a příběhů ve 26 světových zemích, například v Namibii, na
Islandu, Filipínských ostrovech nebo na dně atlantického oceánu. Autorem projektu je Eames Demetrios,
vnuk slavné dvojice designérů Charles a Ray Eamesových, kteří zanechali nesmazatelnou stopu v dějinách
designu nábytku, a jejichž návrhy zná i díky značce Vitra, celý svět. Vytváří se tak paralelní svět, celistvé
dílo, které nabízí multidimenzionální vyprávění. „Všichni obdivujeme chytré technologie, ale neměli
bychom zapomínat na moudré technologie. K těm patří i jazyk – když se díváte do údolí pod Sonberkem,
vytváří vám v hlavě nový svět,“ vysvětluje Demetrios.
Při příležitosti odhalení desky byla otevřena první Velká vína ročníku 2014 a na Sonberku byla slavnostně
zahájena letní sezóna koncertem René Lacka jednoho z nejoceňovanějších interpretů Jimmyho Hendrixe
na světě a folklorního souboru Hanýsek, který předvedl tradiční tance a písně. Odhalení desky se konalo
za účasti starostek z Hustopeče, Šakvic Popis a Sekaniny, které akci podpořily a dětí, které se do projektu
tradičně zapojují – právě jejich ztvárnění příběhu pak putuje do země, kde byla odhalena předcházející
deska. Děti z Hustopečí, Šakvic a Popic se tak mohou těšit na obrázky, které jim zašlou děti z dalšího místa.
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