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Brněnská muzejní noc oslaví 
v sobotu 17. května 2014 desáté 
narozeniny! Za to, že se tento 
muzejní svátek stal jedním z milníků 
na kulturní mapě našeho města 
i jeho širokého okolí, vděčí zejména 
vám a přízni, kterou mu každoročně 
věnujete. I letos je pro vás připrave-
na bohatá a rozmanitá programová 
nabídka, vybízející k poznávání, 
objevování nového, k vzájemnému 
setkávání i sdílení. Čeká vás také 
celá řada novinek, ale to základní se 
nemění: brány muzeí, galerií a mno-
ha dalších kulturních center v Brně 
i okolí se zájemcům všech věkových 
kategorií otevřou dokořán v čase 
od šesté hodiny večerní až do půl-
noci. Těšit se můžete na návštěvu 
expozic a výstav buď úplně zdarma, 
nebo za symbolický poplatek. Chy-
bět nebude ani pestrý doprovodný 
program na všech tradičních mís-
tech, ale i na několika zcela nových: 
líšeňská Zetor Gallery, Muzeum 
vlakové pošty, Muzeum loutek Di-
vadla Radost, Nová radnice. Okusit 
můžete i z nabídky připravovaného 
VIDA! science centra.

Největší novinkou je spojení s fes-
tivalem Czech the Light, který letos 
poprvé rozzáří veřejný prostor měs-
ta Brna světelnými uměleckými 
instalacemi a architektonickými 
videomappingy (www.czechthe-
light. cz). S veřejným prostorem 
souvisí i Týden města, který se 
s programem muzejní noci také 
propojí (více na www.tydenmesta.
cz ). A bude-li vám do tance, můžete 
využít pozvání na afterparty do klu-
bu Fléda (více na www.fleda.cz). 

Přijďte si prohlédnout muzejní 
a galerijní expozice v kouzelném 
nočním světě vybízejícím ke snění 
a toulkám. V každé z pořádajících 
institucí si daly dostaveníčko 
nejrůznější múzy – hudba, divadlo, 
literatura, gastronomie, film – aby 
tato noc byla skutečně jedinečná. 

10. brněnská muzejní noc
sobota 17. května 2014
18 — 24 hod.

Ponocujte s námi i podesáté! 
Vaši organizátoři Brněnské muzejní noci
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Poslední vstup ve 23.30 

Doprovodný program
18.00 Užité umění a design
prohlídka expozice s výkladem

18.00–22.00 Výtvarný ateliér
SUKNĚNESUKNĚ

18.00–23.00 Intervence studentů
ATD FaVU VUT do výstavy Někdy v sukni

18.00–23.00 Sukně za sukni
doneste do galerie sukni, kterou nenosíte,  
a vyměňte si ji za jinou! Pokud si nevyberete,  
nevadí. Sukně, které nám zůstanou, věnujeme 
na dobročinné účely pro Armádu spásy

18.15 Koncert Čokovoko
koncert dvou svérázných dam současné
brněnské hudební scény 

19.00 Design.Live! Jaroslav Juřica
prohlídka výstavy s výkladem

19.30 Derniéra Voliéra
vizuálně podmanivá performance

22.00 Někdy v sukni
prohlídka výstavy s výkladem

22.00 Prostřený stůl
prohlídka expozice s výkladem

po setmění–24.00 Vladimir 518 & David Vrbík: SPAM
interpretace černo-bílých struktur Zdeňka Sýkory 
(festival Czech the Light – světelná instalace na nádvoří) 

www.moravska-galerie.cz

Pražákův palác
Husova 18 

Vstupné dobrovolné 

Stálá expozice
Moderní a současné 
umění
česká moderna a mezi-
válečná avantgarda první 
poloviny 20. století

Výstavy
Martin Vongrej
2014
finalista Ceny
Oskára Čepana

Friedrich Ohmann
Objev baroku a počátky
moderní architektury
v Čechách
tvorba jednoho z nejvý-
znamnějších středo-
evropských architektů 
období kolem roku 1900

Poslední vstup ve 23.30 

Doprovodný program
18.00–22.00 Výtvarný ateliér Slova,
písmena, obrazy

19.00 Friedrich Ohmann
prohlídka výstavy s výkladem
 
20.00 Moderní a současné umění
prohlídka expozice s výkladem

20.00–21.00 Friedrich Ohmann 
výstavu oživí galerijní animace studentek
Katedry výtvarné výchovy PF MU 

22.00 Martin Vongrej 
prohlídka výstavy s výkladem

Knihovna MG
možnost listovat nejnovějšími a nejzajímavějšími 
publikacemi o umění, ukázky zrestaurovaných 
historických knižních vazeb ze sbírky rukopisů 
a starých tisků 

Nádvoří MG 
PRAHA – variabilní kulturní prostor (občerstvení 
zajišťuje 4AM/Fórum pro architekturu a média)

Uměleckoprůmyslové
muzeum, Husova 14 

Vstupné dobrovolné 

Stálá expozice
Užité umění a design 
vývoj a stylové proměny 
nábytku, textilu, skla, 
keramiky, porcelánu 
a drahých kovů

Prostřený stůl
tvorba Josefa Hoffmanna 
a Wiener Werkstätte

Výstavy
Voliéra No. 1
Oděvní silueta v součas-
né české módní tvorbě

Někdy v sukni
Umění 90. let

Dětské křticí soupravy

Design.Live!
Jaroslav Juřica

Moravská galerie v Brně Moravská galerie v Brně
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Moravská galerie v Brně

Místodržitelský palác
Moravské nám. 1a

Vstupné dobrovolné 

Stálá expozice
Umění od gotiky
po 19. století
evropské umění
od 14. do 19. století

Joža Uprka
nejznámější dílo Joži 
Uprky září po restaurování 
v nové kráse

Holland_retro_style 
nizozemské malířství 
zlatého věku jako zdroj 
inspirace umění 
19. století

Výstavy
Kateřina Šedá
Bedřichovice nad Temží
netypická výstava
Kateřiny Šedé.
V přízemí Místodržitel-
ského paláce dočasně 
přemístěn Kulturní dům 
Bedřichovice

MORGAL
galerijní kavárna a bar 
(občerstvení zajišťuje 
Bistro Franz)  

Poslední vstup ve 23.30 

Doprovodný program
18.00 Umění od gotiky po 19. století
prohlídka expozice s výkladem

18.00–22.00 Výtvarný workshop BALANCE

18.00–24.00 Design v nejlepších letech
design všedních věcí přizpůsobený stárnoucí
populaci (www.equaldesign.cz) 

19.00 Holland_retro_style 
prohlídka expozice s výkladem

19.30 Odkrývání barokní fresky
prohlídka s výkladem

20.00 TRIAL V.
studentská experimentální hudba a zvukové umění
(Kabinet audio-video FaVU VUT)

21.00 Joža Uprka
prohlídka expozice s výkladem

Bedřichovice nad Temží 
18.00–23.00 Promítání historických snímků
19.00 Vernisáž fotografie ze společného 
fotografování občanů Bedřichovic
21.00 Vystoupení ochotnického souboru STODOLA 
souborné dílo W. Shakespeara 

po setmění–24.00 Andrej Boleslavský: ArchiBio
(festival Czech the Light – světelná instalace na nádvoří)

Technická herna
Fyzikální pokusy prezentují studenti Ústavu fyzikál-
ní elektroniky Přírodovědecké fakulty MU pod vede-
ním svých pedagogů 

Doprovodný program
Celovečerní program ve dvoraně muzea, modero-
vaný Dr. Zdeňkem Korčiánem, je pozvánkou k při-
pravované výstavě Velká válka 1914–1918: technika 
v míru, technika ve válce 

Expozice ožijí postavami v dobových oděvech 
a uniformách, Salon mechanické hudby přivítá 
návštěvníky souborem lidových písní a tanců Májek, 
v hospodě U Pavlíků zahraje Daniel Kikta 

V kadeřnictví opět ondulují kadeřníci studia Střiho-
ruký Edward. Řemeslné ukázky předvedou studenti 
SPŠ a VOŠ technické, Integrované střední školy 
polygrafické a Kovolitecká experimentální dílna

18.00 brněnská kapela Biomassa 

19.00, 20.30, 22.00 a 23.30 „Z ráje do pekla“ 
krátké divadelní představení, kterým historik 
Dr. Korčián a Spolek elegantních dam uvedou 
návštěvníky do atmosféry počátku minulého století, 
období předcházejícího I. světové válce. Představení 
doprovodí a pro příjemnou náladu večera zahraje 
Jazz Band 1914 Františka Procházky

Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105 

Vstupné do budovy 
muzea 20 Kč. Volný 
vstup – osoby ZTP a děti 
do výšky 130 cm. Vstup 
do areálu zdarma.
V zájmu zachování ply-
nulosti vstupu si prosím 
připravte drobné mince 

Stálá expozice
Historická stereovize, 
Historická vozidla, 
Čas nad námi a kolem 
nás, Parní motory, 
Vodní motory s památ-
níkem Viktora Kaplana, 
Letecké motory, Kabinet 
elektronové mikroskopie, 
Nožířství, Kovolitectví, 
Železářství, Letecká his-
torie a plastikové mode-
lářství, Salon mechanic-
ké hudby, Ulička řemesel, 
Od tamtamu k internetu 
a Kultura nevidomých

www.technicalmuseum.cz
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Před budovou muzea představí Vojensko-historický 
spolek c. k. Monarchie týlové zabezpečení rakousko-
-uherské armády – polní pekárnu DivBäckerei Nr. 4 
Brünn chráněnou oddílem četnictva Gendarme-
riekommando Nr. 4 Brünn

V prostoru parkoviště pod budovou muzea bude k vi-
dění modelové kolejiště se živými parními železniční-
mi modely Společnosti moravských parkových drah 
a výstava obřích modelů lodí, ponorek a letadel zvaná 
Bitva Midway  

Firma Segway–Brno nabídne možnost vyzkoušet 
si jízdu na nejmodernějším osobním dopravním 
prostředku současnosti 

Předváděcí jízdy historických autobusů ze sbírek 
TMB budou zařazeny v grafikonu zvláštních linek 
MHD DPMB

Bohaté občerstvení pro návštěvníky zajištěno 
na nádvoří areálu

Technické muzeum v Brně Muzeum města Brna
Purkyňova 105

www.spilberk.cz

Hrad Špilberk 

Jednotné vstupné 
za prohlídku hradu 
a expozic 20 Kč, vstup 
na hradby a nádvoří 
zdarma. 
Přesnou částku si prosím 
připravte předem 

Expozice a výstava 
Otevřeno do 23.00, 
prodej vstupenek
do 22.00

Kasematy
Brno na Špilberku
Kriminalistika ve fotografii
Vulcanalia

Součástí prohlídky hravé 
aktivity s možností výhry

Součástí prohlídky hravé 
aktivity s možností výhry

Velké nádvoří hradu
18.00–24.00 Program připravený Agenturou  
REX za finanční podpory statutárního města Brna 
zaměřený na tanec, šerm a kostýmy středověku

18.00 Hra smrti – šerm a divadlo – Poustevník
18.45 Turnaj – dětské soutěže – REX
19.30 Svatba – taneční hra – Poustevník
20.15 Hollóének Hungarica – středověká dudácká 
kapela z Maďarska
21.00 Hra smrti – šerm a divadlo – Poustevník
21.45 Královský hrad – soutěž pro velké – REX
22.30 Svatba – taneční hra – Poustevník
23.15 Hollóének Hungarica – středověká dudácká 
kapela z Maďarska
23.45 Meč a oheň – REX a hosté

Na všech nádvořích jarmark s historickým zbožím, 
řemesly a bohatým občerstvením 

Jihovýchodní bastion
18.00–23.00 Procházka jihomoravskými vinicemi 
s Moravskou bankou vín – degustace vín

Kasematy
Historické dobové reálie – vězeňský život, barokní 
pevnostní stavitelství
Pláč vězňů v temných kobkách špilberského  
žaláře – VHK Erika Brno
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Královská kaple
Prezentace připravovaných výstav Muzea města 
Brna. Střední škola umění a designu, stylu a módy 
a Vyšší odborná škola Brno představí své restaurá-
torské a oděvní obory. Uvidíte ukázky restaurování 
keramiky, malby, nábytku, dřevořezby a kreativní 
designové nebo scénické kostýmy

Hranolová věž
19.30, 21.30, 22.30 Žakéři
vystoupení souboru historické hudby

Přednáškový sál Ogilvy
20.00, 21.00, 22.00 Divadelní představení hry  
A. P. Čechova Námluvy v provedení souboru Divadla 
Na dlani. Veselohra o námluvách dvou nesnesitelně 
majetnických, lakomých a tvrdohlavých lidí za dopro-
vodu otce nevěsty, který má podobné vlastnosti jako 
oba snoubenci. Hlavními tématy jsou hamižnost, 
lakomství, hádavost a tvrdohlavost

Gotický sál na malém nádvoří
19.30, 21.30 Dramatizovaná povídka Mileny 
Fucimanové Eustach v provedení Divadla hudby 
a poezie AGADIR. Příběh odehrávající se mezi živo-
tem a smrtí uprostřed odcizeného světa pojednává 
o neobvyklém vztahu člověka a siamského kocoura, 
který přesáhne naši běžnou lidskou zkušenost

Muzeum města Brna Muzeum města Brna

Hrad Špilberk Hrad Špilberk

Muzeum hraček
Měnínská brána
Měnínská 7

Jednotné vstupné 20 Kč. 
Přesnou částku si prosím 
připravte předem. Vstup 
do expozice je omezen 
počtem 30 osob

Povídka z knihy Nárazový tón zvonu A1, která spolu 
s CD bude po představení slavnostně pokřtěna  
a vyslána ke svým čtenářům

Malé nádvoří
Barokní lékárna z kláštera alžbětinek na malém 
nádvoří – prodej  publikací za výhodné ceny

Jihozápadní bastion
18.00–24.00 Pozorovací stanoviště Hvězdárny  
a planetária Brno, kde bude za jasného počasí 
připraven velký astronomický dalekohled. Pozorovat 
můžete třeba Jupiterovy měsíce, Saturnovy prsten-
ce či krátery na Měsíci!

Západní kurtina
18.00–22.00 Jízda na koni a ponících pro děti

Otevřeno 18.00–23.00
Poslední vstup ve 22.30

Stálá výstava historických hraček ze sbírky  
Milady Kollárové
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Moravské zemské muzeum Moravské zemské muzeum

Dietrichsteinský palác
Zelný trh 8

Stálé expozice
Zaniklý život na Moravě, 
Pravěk Moravy, Velká 
Morava, Morava ve stře-
dověku, Svět nerostů

Pavilon Anthropos
Pisárecká 5

Stálé expozice
Morava lovců a sběračů, 
Nejstarší umění Evropy, 
Paleolitické technologie, 
Genetika ve vývoji člově-
ka, Příběh lidského rodu, 
Primáti naše rodina 

Výstavy 
Dobrodružná Afrika
očima cestovatelů

Zdeněk Burian: Viděl
světy dávno minulé…

Biskupský dvůr
Muzejní 1 

Jednorázové vstupné 
v ceně 20 Kč umožňuje 
během Brněnské muzej-
ní noci vstup do všech 
brněnských objektů 
Moravského zemského 
muzea. 
Předprodej vstupenek 
od 1. 5. 2014 na všech 
pokladnách MZM (volný 
vstup pro držitele karty 
ZTP a pro děti do 130 cm).
Po celou dobu Brněn-
ské muzejní noci jsou 
otevřeny všechny stálé 
expozice 

Stálé expozice
Fauna Moravy, Akvárium 
sladkovodních ryb, Mode-
ly hub Josefa Rulíška

Výstava
6. salon asociace umělců 
medailérů 2013
19.00, 20.30, 22.00 
Komentovaná prohlídka 
výstavy

www.mzm.cz

Doprovodný program
Nádvoří 
18.00–23.00 Vojenský tábor 2. světové války
průvodci v dobových uniformách, výstava originální 
vojenské techniky
18.00–23.00 Výstava originálních dobových zbraní 
18.00–23.00 Výstava 15 modelů vojenské techniky 
2. světové války v měřítku 1:6 (váha až 100 kg)
18.00–23.00 Mini Navy Club Midway
prezentace modelů lodí, letadel, ponorek a tanků 
z Bitvy Midway

Exkluzivně! Den D
70. výročí vylodění spojenců v Normandii
18.15–18.30 Tanková bitva
simulovaná tanková bitva unikátních velkých mode-
lů se zvukovými a pyrotechnickými efekty 

18.30, 19.30, 20.30, 21.30 Mr. Swing
swingová a taneční hudba 30. a 40. let. Vystoupení 
u příležitosti 110. výročí narození Glenna Millera

V případě nepříznivého počasí změna vyhrazena

Historický sál
18.00–24.00 Představení projektu návštěvnického 
centra Mendelianum – atraktivní svět genetiky
19.00, 20.00, 21.00 Lumír
vystoupení pěveckého sboru ke 150. výročí založení

Kaple
21.30–23.00 Mimořádné otevření kaple  
s renesančními freskami

Doprovodný program
Přednáškový sál
18.30–22.00 Argentinské tango
taneční show, výuka tance, živá hudba 

Po celou dobu muzejní noci je otevřena prodejna 
suvenýrů MZM a kavárna Air cafe

Doprovodný program
18.00, 22.00 Hudební workshop Jihomoravského 
regionálního centra na podporu integrace cizinců 
seznámení s kulturními rozdíly prostřednictvím 
zážitkové hudební dílny

18.00–24.00 Africký stánek
možnost zakoupení drobného sortimentu z Keni 
(šperky, kabelky, boty) a podpoření projektu nezis-
kové organizace Amani Kibera

18.30–21.30 Hudební uskupení Onotopude 
doprovodí prohlídku stálých expozic o původu 
člověka a nejstarší kultury etnickou hudbou  
a šamanskými bubny

18.00–24.00 Sestava dvou jurt s čajovnou a velkou 
výtvarnou dílnou pro děti, hudební produkce, kulturní 
produkce na africké téma, DJ (prostor před pavilonem)
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Moravské zemské muzeum

Palác šlechtičen
Kobližná 1 

Výstavy
Svět tajemných Baltů. 
Pobaltí před Balty. Od 
sv. Vojtěcha po Jagellonce 

Baltský salon – Lotyšské 
rukavice

Amulety
studentská výstava

Památník
Leoše Janáčka
Smetanova 14

Stálá expozice
Život a dílo Leoše
Janáčka

Doprovodný program
18.00–21.00 Pohled za kulisy muzejní práce
ukázka technologie konzervování dřevěné plastiky

19.00, 21.00 Svět tajemných Baltů
komentovaná prohlídka výstavy

20.00 Svět tajemných Baltů
komentovaná prohlídka výstavy pro neslyšící

Doprovodný program
18.00 Promítání animované verze opery Leoše 
Janáčka Příhody lišky Bystroušky (BBC 2003) 
a kreslení na téma Liška Bystrouška
program pro děti

20.00 Vachův sbor moravských učitelek
lidové písně v úpravách českých a moravských 
skladatelů

21.00 Koncert Cantus et Cordis
české a anglické zpěvníky 17.–18. století
(Zuzana Černá – zpěv, Marek Kubát – loutna)

22.00 Promítání filmu Leoš Janáček – dokument 
o životě a díle (režie: Jaromil Jireš)

Muzeum romské kultury

www.rommuz.cz

Bratislavská 67 

Vstup zdarma 

Stálá expozice
Příběh Romů
přijďte odhalit příběh 
Romů a jejich kultury
na pozadí světových dějin 
od počátků po současnost

Výstavy 
Svět bez hranic.
Romové a sport
Výjimečné osobnosti. 
Silné příběhy.
Překonané překážky 
i bolest (2. patro)

Cikánský mýtus
autentická vyobrazení 
v protikladu k romantizu-
jícím stereotypům o Ro-
mech (přednáškový sál)

Poslední vstup ve 23.30 

Doprovodný program
18.00–23.00 Fotografický ateliér
vyfoťte se v kostýmech v našem ateliéru a soutěžte 
na facebooku o nejlepší foto! (dětský ateliér)

19.00–20.30 Živá knihovna s romskými sportovci 
Lidé jsou knihy! Přijďte si poslechnout příběhy 
úspěšných romských sportovců (knihovna)

19.00–20.30 Dance the yard
taneční vystoupení street dance skupiny
(přednáškový sál)

20.30, 21.30 LeČhavendar
koncert rokycanské romské kapely, která právě 
připravuje novou desku
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Poslední vstup ve 23.30 

Doprovodný program

od 14.00 PATCHWORK (park Koliště za Domem umění) 
Zapojte se do vytváření obří patchworkové deky. 
Spontánní piknik vítán. Akce v rámci Týdne města

17.00–22.00 Výtvarná dílna na téma FILC k výstavě 
Grey Gold (Morrows) 

17.00–24.00 Bar muzejní noci (káva a koktejly)

17.30 Grey Gold
komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou 
Terezií Petiškovou

po setmění–24.00 František Skála: Dům stínů 
(Czech the Light – světelná instalace za Domem umění)

Poslední vstup ve 23.30

Doprovodný program
19.00 Retrospektiva
komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou 
Janou Vránovou a pedagogy ŠUŘ

20.00 Performance Oldřicha Moryse

po setmění–24.00 Josef Šafařík: Slunce
(Czech the Light – světelná instalace na nádvoří)

Poslední vstup ve 23.30

Po loňském úspěchu opět vystoupí cimbálová mu-
zika J. Petrů z Čejče! Ke zpěvu a případně i k tanci 
se hraje v hlavním sále letního refektáře, což umožní 
„mobilní“ výstava o zvířecích hrdinech v moravské 
literatuře Od Ferdy po Jonatána

Poslední vstup ve 23.30

Muzejní noc věnovaná hlavní výstavě sezony 
Sportovně a elegantně!, která přiblíží návštěvníkům 
sportovní vyžití nejen na Tišnovsku ve 20. století. 
Komentované prohlídky se po celý večer střídají 
s tanečními a hudebními produkcemi nesoucími 
se ve sportovním duchu a s vystoupením sportovců. 
Připraveny jsou také atrakce pro děti

Poslední vstup ve 23.30 

V interiéru kaple památníku vystoupí několikrát bě-
hem večera ženský pěvecký sbor Mladost s klasic-
kým českým i zahraničním repertoárem. V muzeu 
probíhají prohlídky stěžejních částí multimediální 
expozice Bitva tří císařů. Slavkov/Austerlitz 1805  
a expozice Fenomén Austerlitz

Dům umění města Brna
Dům umění
Malinovského náměstí 2 

Vstup zdarma

Výstavy
Grey Gold (CZ, SK)
30. 4. – 3. 8. 2014
nejnovější tvorba 
československých 
umělkyň 65+

Gisela Weimann (DE) 
30. 4. – 3. 8. 2014 
multimediální instalace 
berlínské umělkyně 65+

G99
Dům pánů z Kunštátu
Dominikánská 9

Výstavy 
Oldřich Morys (CZ)
konceptuální instalace 
tematizující definici místa 
a prostoru

Retrospektiva (CZ)
práce pedagogů a studen-
tů fotografického oddělení 
SŠUD (ŠUŘ) k 90. výročí 
založení školy (horní sály DPK)

www.dum-umeni.cz

Muzeum Brněnska

www.muzeumbrnenska.cz

Památník písemnictví 
na Moravě
Klášter 1, Rajhrad

Vstupné 20 Kč
(vstupné se platí při prvním 
vstupu a platí i do dalších 
níže uvedených objektů) 

Podhorácké muzeum
Porta coeli 1001
Předklášteří

Památník Mohyla míru
K Mohyle míru 200
Prace
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Mendelovo muzeum MU VIDA! science centrum
Mendlovo nám. 1a

Vstupné do budovy 20 Kč, 
děti do 15 let zdarma.
Vstup do expozice je limi-
tován počtem 30 osob

Stálá expozice
Gregor Johann Mendel 
člověk, opat a vědec

Mendlovo nám. 1a 

Během muzejní noci 
na Mendlově nám. 1a
Od prosince v bývalém 
pavilonu D na Výstavišti

www.mendelmuseum.muni.cz www.vidasc.cz

Poslední vstup ve 23.00 

Doprovodný program
18.00–22.00 Fotografická dílna G. Kolčavové 
fotografování přírodnin (zahrada před muzeem)

19.00 a 20.00 Prohlídka včelína (počet návštěvníků 
z kapacitních důvodů omezen)

VIDA! science centrum jako host Mendelova muzea
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Představení plné 
zábavných pokusů (zahrada před muzeem)

18.00–22.00 Stanoviště s experimenty, které si mezi 
představeními můžete přímo vyzkoušet (zahrada 
před muzeem)

18.00–22.00 Dílna pro zvídavé: Möbiova páska 
a další podivnosti, nad nimiž zůstává selský rozum 
stát (refektář muzea)

Doprovodný program
Rádi objevujete? Zajímá vás, jak funguje svět kolem 
nás? Pak právě vás potěší VIDA! science centrum – 
hřiště plné zábavných experimentů. Tento výjimečný 
prostor pro popularizaci přírodních věd vzniká 
v bývalém pavilonu D na Výstavišti. První návštěvníky 
přivítá už v prosinci 2014. Těšit se můžete třeba 
na sedmimetrové tornádo, bermudský trojúhelník 
nebo kolo na laně

Chcete-li si některý z pokusů vyzkoušet už nyní, 
navštivte ochutnávku, kterou VIDA! science centrum 
připravilo v Mendelově muzeu MU:

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Představení plné 
zábavných pokusů (zahrada před Mendelovým 
muzeem MU)

18.00–22.00 Stanoviště s experimenty, které si mezi 
představeními můžete přímo vyzkoušet (zahrada 
před Mendelovým muzeem MU)

18.00–22.00 Dílna pro zvídavé: Möbiova páska 
a další podivnosti, nad nimiž zůstává selský rozum 
stát (refektář Mendelova muzea MU)
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Diecézní muzeum
Petrov 1 

Vstup zdarma 

Stálá expozice
Vita Christi – Život Kristův
jedinečný soubor 
umělecky velmi cenných 
obrazů, soch, reliéfů 
a liturgických předmětů 
z brněnské diecéze, jehož 
tematická kompozice 
sleduje příběh života 
Ježíše Krista. Zajímavý 
interpretační zážitek 
nabízí srovnání výtvarné 
řeči exponátů s texty 
evangelijních zpráv 
a současnými symbolic-
kými objekty

www.petrovinfo.cz

Poslední vstup ve 23.00 

Doprovodný program
18.00–22.00 Výtvarný program pro děti
(vestibul muzea)

18.00–23.00 Občerstvení na prostranství 
před vstupem do muzea

18.30, 20.00, 21.30 Pouliční divadlo studentů JAMU 
na téma biblických příběhů (prostor okolo katedrály 
sv. Petra a Pavla)

19.00, 20.30 Komentované prohlídky stálé expozice

Knihovna Jiřího Mahena v Brně

www.kjm.cz

Schrattenbachův palác 
(Ústřední knihovna)
Kobližná 4 

Vstup zdarma 

U nás v Evropě – ani 
stavba nezabrání naše-
mu „LiStOVáNí“

Výstavy 
Volná prohlídka
výstavy Olga Havlová 

Otevřeno 18.00–23.00 

Doprovodný program
18.00 Kvak a Žbluňk jsou kamarádi – Arnold Lobel 
vyprávění o dvou nerozlučných kamarádech a jejich 
drobných příhodách, které zažili, když se na jaře 
probudili ze zimního spánku. Představení pro děti 
i hravé dospělé, ve scénickém čtení LiStOVáNí 
vystoupí Alan Novotný a Lukáš Hejlík

19.00 Zpěvačka, klavíristka a skladatelka 
Petra Boštíková vás přenese do sladké Francie 
i deštivé Anglie

19.30 Taneční studio Bailadora pod vedením 
Markéty Poláškové přiblíží Španělsko nejen 
ohnivým flamencem

20.00 Ukázka z turné „Lanuszka & Kapela na Moravě!“
polský umělec Michal Lanuszka se svou kapelou 
zpívá písně Jarka Nohavici, Petera Gabriela… 

21.00 Taneční studio Bailadora pod vedením
Markéty Poláškové přiblíží ještě jednou Španělsko

21.30 Francii a Anglii znovu navštívíme 
s Petrou Boštíkovou 

22.00 U nás v Evropě – Na obědě u evropských 
rodin – Markéta Hejkalová
V průběhu večera navštívíte nejen země Evropské 
unie, ale dostanete se přímo na večeři k různým 
evropským rodinám. Možná ochutnáte i „pokrm, 
který se skrývá pod pokličkou překvapení”. Ve vtipném 
scénickém čtení LiStOVáNí vystoupí Alan Novotný 
a Lukáš Hejlík
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Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Mahenův památník
Mahenova 8

Vstup zdarma

Stálá expozice
Volná prohlídka stálé 
expozice – pracovna 
Jiřího Mahena

Otevřeno 18.00–23.00 

Doprovodný program
18.00 Perníková chaloupka
představení pro děti v podání Divadla Koráb 

19.45 Divadlo Útulek – Z Evropy do Evropy 
improvizace 

21.15 Recitál Máši Kubátové

22.15 Sny generací
úryvky ze stati Jiřího Mahena Kapitola
o předválečné generaci, ze záznamu

Turistické informační centrum 
města Brna

www.kultura-brno.cz     www.ticbrno.cz     www.galerie-tic.cz

Galerie TIC
Radnická 4 

Vstup zdarma 

Výstavy 
Galerie mladých
Adéla Sobotková
Holographic Hieroglyph

Galerie Kabinet 
Lucia Papčo
Liminality

Galerie U Dobrého pastýře
P.O.L.E.
Dopisy z oběžných drah, 
lety do společnosti

konText
Kateřina Burgetová 
Kabinety

Poslední vstup ve 23.30 

Doprovodný program 
Atrium objektu Radnická 4
18.00–22.00 Walk-in Cinema
Mistrovské kusy Brněnské šestnáctky se vrací 
na plátno! Horror, napětí, tajemno, znevažování 
rodičovské autority! Zavítejte… pokud se odvážíte!

20.00 Ruční vázání knih aneb nic není nemožné 
výtvarná dílna

Foyer Radnická 10
„Tmavomodrá“. Výstava prací nevidomých 
a slabozrakých dětí jako součásti Tmavomodrého 
festivalu; prezentace modelů brněnských památek 
PhDr. Dušana K. Josefa, CSc.
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Poslední vstup ve 22.45

Stará radnice je nejstarší dochovaná světská 
stavba v Brně. Na 63 metrů vysokou věž s rene-
sanční helmicí a vyhlídkovým ochozem vystoupáte 
po 173 schodech

Poslední vstup ve 23.00

Podzemní chodby vybavené expozicemi, prohlídky 
po skupinách s průvodcem (cca 45 minut)

Historie ražby mincí v Brně a na Moravě, prohlídky 
bez průvodce

Turistické informační centrum města Brna

Vyhlídková věž Staré 
radnice, Radnická 8

Vstup zdarma

Brněnské podzemí
20% sleva ze vstupného

Labyrint pod Zelným 
trhem, Zelný trh 21

Mincmistrovský sklep, 
Dominikánské nám. 1

Poslední vstup ve 23.30

Doprovodný program 
Ukázky kalichů, starých Biblí
a papírových modelů kostelů
Prohlídka kostela a křestní kaple
Možnost v klidu posedět, poslouchat hudbu 
a povzbuzující slovo
Prodej knih, pohlednic, turistických známek

18.00 Varhanní koncert
18.30 Červený kostel – historie a současnost
audiovizuální pásmo 
19.00 Zvonky Dobré zprávy
soubor mládeže z Ratiboře a Kateřinic
jediný soubor s ručními zvonky v ČR 
19.30 Proč není jedna církev?
audiovizuální pásmo  
20.00 Zvonky Dobré zprávy
20.30 Červený kostel – historie a současnost
21.00 Varhanní koncert
21.30 Proč není jedna církev?
22.00 Varhanní koncert
22.30 Červený kostel – historie a současnost
23.00 Zvonky Dobré zprávy
23.30 Bohoslužba pro nevěřící

Červený kostel

www.cervenykostel.cz

Komenského
náměstí 

Vstup zdarma

Farní sbor Českobratrské 
církve evangelické v Brně I 

Výstavy 
Neučiníš sobě rytiny 
evangelické umění
toleranční doby 
1781–1861 

Koncerty
Zvonky Dobré zprávy
vystoupení jediného 
souboru s ručními
zvonky v ČR
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Poslední vstup ve 23.15

Orchestr v srdci Evropy
Hrajeme na festivalech a v koncertních síních 
celého světa. Spolupracujeme s proslulými dirigenty 
a hvězdnými sólisty, ve městě Brně pořádáme ročně 
desítky koncertů. Jsme jedním z největších středoev-
ropských orchestrů. Navštivte nás, potěšte svou duši 
tóny (klasické) hudby a nás vaší přítomností

18.00–24.00 
Komentované prohlídky zákulisí Besedního domu 
a série tří minikoncertů 

Prohlídky domu doplní koncertní program filharmo-
niků sestavený pro tuto noc. Každý se může zeptat 
na cokoli, co ho o Filharmonii Brno a Besedním 
domě zajímá. Podíváte se na běžně nepřístupná mís-
ta, například do kanceláře šéfdirigenta Aleksandara 
Markoviće nebo do Hlaholny, kde zkouší Kantiléna. 
Vyslechnete tři originální minikoncerty. Maximální 
počet lidí v jedné skupině je 40. Prohlídky začínají
co 15 minut

Občerstvení s reprodukovanou klasickou hudbou 
na nádvoří Besedního domu

Filharmonie Brno
Besední dům
Komenského
náměstí 534/8

Vstupné dobrovolné

www.filharmonie-brno.cz

Poslední vstup ve 23.00

Christian Macketanz, německý realistický malíř –
figuralista, má za sebou desítky samostatných 
a mnoho společných výstav. V současnosti vede 
malířský ateliér na Hochschule für Bildende Künste 
v Drážďanech. Výstava je doposud nejkomplexnější 
prezentací jeho tvorby v ČR 

Evžen Šimera, malíř a konceptualista, v roce  
2008 nominovaný na prestižní cenu Jindři-
cha Chalupeckého, je známý především svými 
„geometrickými“ obrazy a objekty, které vytváří 
originální technikou newdripping

Richard Roháč, „košický Lautrec“, je bytostný expre-
sionista až německého formátu. V jeho tvorbě z po-
slední doby ustupuje výrazná barevnost do pozadí 
a malby se stávají daleko více černobílými záznamy 
se spíše kresebným výrazem

Doprovodný program 
18.00–20.00 Výtvarná dílna pro děti ve věku 4–12 let
19.00 Tradiční komentovaná prohlídka s kurátorem výstav  
20.00–22.00 Výtvarná dílna pro dospělé od 15 let
21.00 Interaktivní komentovaná prohlídka výstav 
s lektorem a tlumočníkem do znakové řeči

Richard Adam Gallery
Ve Vaňkovce 2

Vstup zdarma

Výstavy 
Christian Macketanz
Pan Tutsch na celnici

Evžen Šimera
Dědictví budoucích zásad

Richard Roháč
Přízraky

www.ragallery.cz
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Poslední vstup ve 23.00

Doprovodný program
18.00–23.00 Prohlídky stálé expozice 
Dočasná výstava historických dokumentů
Aktivity pro děti
Videoprojekce

Zetor Gallery
Trnkova 111
Brno-Líšeň 
(vedle areálu Zetoru)

Vstup zdarma

Stálá expozice
Nové i historické traktory, 
audiovizuální prezentace, 
multidotykové displeje. 
Expozice zachycuje vývoj 
značky Zetor od po-
válečných počátků až 
doxsoučasnosti. Přijďte 
se přesvědčit, že trak-
tor znamená Zetor již 
od roku 1946!

www.zetorgallery.cz

V České republice a ve střední Evropě unikátní 
Muzeum vlakové pošty vás zve do historie poštovní 
přepravy po železnici. Seznámí vás s prací posádek 
vlakových pošt, které svou činnost ukončily po 149 
letech v roce 1999. Expozice, využívající autentic-
kých služebních pomůcek a množství dobových 
poštovních zásilek, je vytvořena ve stylu „běžný den“ 
posádky poštovního kurzu. Je doplněna dobovými 
fotografiemi a infopanely, dokumentujícími vývoj 
vozového parku vlakových pošt, systém poštovní pře-
pravy a práci v poštovních vozech. Umístěna je v au-
tentickém historickém poštovním voze, vyrobeném 
vagónkou Tatra Kolín v roce 1949, který byl v březnu 
letošního roku prohlášen kulturní památkou

18.00–24.00 Komentované prohlídky stálé expozice; 
ukázky práce posádek vlakových pošt

Muzeum vlakové pošty
Železniční stanice
Brno hl. n., 1. nástupiště

Vstupné 20 Kč (ZTP 
a děti do výšky 130 cm 
zdarma) 

Stálá expozice
Historie vlakové pošty
(kusá kolej za poštou 
Brno 2)

www.vlakova-posta.cz     www.postovni-vuz.cz
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Poslední vstup ve 22.40

Doprovodný program
Během muzejní noci vám nabídneme komentovanou 
prohlídku zcela nové výstavní kolekce, která mapuje 
tvorbu předního českého loutkářského výtvarníka 
Michala Hejmovského (především jeho tvorbu 
pro Divadlo Radost)

Výstavou vás provedou Milada Třešňáková 
a Adél Stránská. Vyvrcholením jednotlivých prohlídek 
budou ukázky z pohádkové komedie pro nejmenší 
děti a jejich rodiče či prarodiče s názvem Rošťácké 
pohádky, které zahrají herci Divadla Radost Eva  
Lesáková a Vilém Čapek. Prohlídka expozice s krát-
kou divadelní ukázkou trvá asi 40 minut

Poslední vstup ve 23.30

Historické sály Nové radnice
18.00–24.00 jedinečná příležitost prohlídky 
historických prostor Nové radnice (Sněmovní sál, 
Rytířský sál, Místnost zemských desek a Křížová 
chodba) za umělého osvětlení. Volná prohlídka

Doprovodný program
18.30, 20.00, 21.30 Rytířský sál – ukázky varhan-
ních skladeb v podání studentů Konzervatoře Brno  

Muzeum loutek Divadla Radost Nová radnice
Cejl 29

Vstup zdarma 
(vstup do expozice  
je limitován počtem
30 osob)

Expozice
Loutky Michala
Hejmovského

www.muzeum-loutek.cz www.brno.cz

Dominikánské nám. 1

Vstup zdarma
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Doprava na mimořádných autobusových linkách
A, B, C, D, E, F, G, H je zdarma.
Vybrané spoje jsou zajišťovány nízkopodlažním
vozidlem (spoje označené symbolem ).
Platí jen v sobotu 17. května 2014.

Dopravní podnik města Brna, a.s.,
Hlinky 151, 656 46 Brno
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Souhrnný jízdní řád
zvláštních linekA

BC
D E
FG

H



Česká – Technické muzeum a zpětA

Česká – Muzeum loutek – Muzeum romské
kultury a zpět 

Platí jen 17. 5. 2014Jízdní řády

www.dpmb.cz

B



D Česká – Rajhrad a zpět

C Česká – Mohyla Míru a zpět *

Platí jen 17. 5. 2014Jízdní řády

* Kapacita této linky je přizpůsobena kapacitě areálu Mohyly míru, jízda
linkou C z České je možná pouze s bezplatnou jízdenkou – místenkou
vydanou pro konkrétní spoj. Děkujeme za pochopení.

Pro nástup do vozidel linek C v nástupní zastávce Česká bude s ohledem na ome-
zenou kapacitu příslušných muzeí vyžadováno předložení bezplatné jízdenky –
místenky, které bude možno vyzvednout od 14. května v Informační kanceláři 
DPMB, a.s., Novobranská 18 do vyčerpání stanovené kapacity autobusu. Tyto 
linky nebudou operativně posilovány!

www.dpmb.cz



E

Platí jen 17. 5. 2014Jízdní řády

www.dpmb.cz

Česká – Hrad Špilberk a zpět



F Česká – Mendelovo muzeum –
Anthropos a zpět

Platí jen 17. 5. 2014Jízdní řády

www.dpmb.cz



H Česká – Předklášteří a zpět *

G Česká – Mahenův památník a zpět

Platí jen 17. 5. 2014Jízdní řády

www.dpmb.cz

* Kapacita této linky je přizpůsobena kapacitě areálu v Předklášteří,
jízda linkou H z České je možná pouze s bezplatnou jízdenkou –
místenkou vydanou pro konkrétní spoj. Děkujeme za pochopení.

Pro nástup do vozidel linek H v nástupní zastávce Česká bude s ohledem na ome-
zenou kapacitu příslušných muzeí vyžadováno předložení bezplatné jízdenky –
místenky, které bude možno vyzvednout od 14. května v Informační kanceláři 
DPMB, a.s., Novobranská 18 do vyčerpání stanovené kapacity autobusu. Tyto 
linky nebudou operativně posilovány!
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Brněnská muzejní noc probíhá za finanční podpory
Ministerstva kultury ČR a statutárního města Brna

Koná se pod záštitou: 
Romana Onderky, primátora statutárního města Brna,
Michala Haška, hejtmana Jihomoravského kraje,
Vojtěcha Cikrleho, biskupa brněnského

Brněnská muzejní noc je součástí Festivalu muzejních nocí, 
který pořádá Asociace muzeí a galerií ČR s podporou MK ČR, 
a Evropské muzejní noci (www.nuitdesmusees.culture.fr). 
Na akci se významným způsobem podílí Dopravní podnik 
města Brna a.s., zajišťující bezplatnou dopravu návštěvníků 
do výstavních budov mimo centrum města

Vydala Moravská galerie v Brně, 2014
Redakce: Zuzana Raicová, Kateřina Tlachová
Grafický design: Anymade Studio
Tisk: Tiskárna K-TISK s. r. o.
Náklad: 50 000 výtisků

www.brnenskamuzejninoc.cz

Partneři

Mediální partneři

Průvodce v české
verzi ke stažení zde:

Download
the programme
in English here:
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