Komenského nám. 2, 602 00 Brno
www.u3v.muni.cz, mail: u3v@rect.muni.cz, tel.: 549 49 8141
Úřední hodiny: Po, St: 9:00 – 11:00, Út, Čt: 13:00 – 15:00 hod.
Vážení přátelé,
nad rámec základního programu U3V Vám ve spolupráci s Filozofickou fakultou, Seminářem dějin
umění, nabízíme kurz

Brněnské domy v zahradách: známé i neznámé
Počet účastníků:

maximálně 60 osob

Lektoři:

prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc., PhDr. Dagmar Černoušková,
Mgr. Jan Galeta, Mgr. Jindřich Chatrný

Termín:

2. 11. – 7. 12. 2018, vždy v pátek od 10.00 do 11.30 h, tj. 6 setkání

Místo konání:

Filozofická fakulta MU (Veveří 28), Seminář dějin umění, Knihovna Hanse
Beltinga (přízemí)

Cena:

300,- Kč

Minicyklus přednášek o brněnských vilách a domech v zahradách představí některé vybrané stavby
(veřejnosti dobře i hůře přístupné) a pokusí se ukázat, jakých prostředků užívali architekti a jejich
klienti při uskutečňování své ideální představy moderního bydlení. Výsledkem přitom nebyla ani
nějaká stylová jednota pozdně historizujících a moderních staveb, ani shodné schéma vnitřní dispozice
domu. Charakter umělecké úlohy, spojující v sobě požadavky klienta i tvůrčí invenci architekta,
naopak vedl často k originálnímu řešení. Z tohoto hlediska je vhodné připomenout v Brně některé
důležité stavby, srovnat je s jinými dobovými koncepty bydlení a vybídnout posluchače k jejich
návštěvě, případně alespoň venkovní prohlídce.
Přehled přednášek je uveden na druhé straně.
V případě zájmu se přihlaste prostřednictvím elektronické přihlášky! Odkaz na elektronickou
přihlášku je umístěn níže.
Kurzovné je nutno uhradit minimálně týden před zahájením kurzu.
Kurz je určen pouze pro posluchače, kteří jsou přihlášeni do některého z dlouhodobých kurzů
(alespoň ročního) v tomto akademickém roce 2018/2019.

Elektronická přihláška do kurzu Brněnské vily v zahradách
Ing. Bc. Barbora Hašková, v. r.
manažerka pro koordinaci CŽV

prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc., v. r.
odborný garant kurzu

Přehled přednášek:
1. Reissigova a Jurkovičova vila: cesty k modernímu bydlení na počátku 20. století 2. 11. 2018
prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.
2. Vily nad Lužánkami: první brněnská kolonie domů v zahradě
PhDr. Dagmar Černoušková

9. 11. 2018

3. Vila Hermíny Ripkové a vily kolem Svratky v Jundrově
Mgr. Jan Galeta

16. 11. 2018

4. Kolonie Nový dům
PhDr. Dagmar Černoušková, Mgr. Jindřich Chatrný

23. 11. 2018

5. Dvě představy obytného prostoru reprezentační vily
(Vila Stiassni a Vila Tugendhat)
prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.

30. 11. 2018

6. Moderní bydlení mezi purismem a biomorfním stylem:
vilové stavby 30. let 20. století
prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.

7. 12. 2018

