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Letní workshop, pořádaný Seminářem dějin umění FF MU Brno pod odbornou záštitou prof.
PhDr. Jiřího Kroupy, CSc., se bude věnovat otázce architektonického prostoru. Navazuje na
výzkum tohoto fenoménu v Brněnské škole dějin umění, která v letošním roce oslaví
devadesát let od svého založení. Zároveň přiblíží současné badatelské přístupy k tomuto
tématu. Během prvního dne zazní přednášky předních českých historiků umění a architektů
k danému tématu v nové přednáškové budově vily Stiassni. Přednášková část bude
uzavřena slavností v zahradě vily. Druhý den naváže prohlídka vybraných architektonických
památek města Brna. Na jednotlivých místech bude vedena diskuze nad architektonickým
řešením prostoru zásadních osobností architektury první poloviny dvacátého století —
Adolfem Loosem, Ludvigem Miesem van der Rohe, Leopoldem Bauerem či Ernstem
Wiesnerem. Třetí den je určen především studentům dějin umění a architektury. V rámci
kolokvia budou diskutovaná témata z předchozích dvou dnů doplněna o analýzu vybraných
teoretických textů. Cílem workshopu je představit současné přístupy k tématu
architektonického prostoru a zdůraznit odkaz Brněnské školy dějin umění v dané
problematice.
Z důvodu omezené kapacity (20 účastníků) je nutné závazné přihlášení na celý třídenní
program zasláním přihlášky do 25. 6. 2017 na emailovou adresu:
prostorvarchitekture@gmail.com. Kontaktní osoby jsou Mgr. Petra Lexová a Mgr. Lenka
Vrlíková. Požadavky na studenty: aktivní účast na celém třídenním workshopu a přednesení
krátkého referátu na závěrečném kolokviu. Podrobnější informace budou poskytnuty po
přihlášení. Aktivním účastníkům letního workshopu bude hrazeno ubytování a vstupy do
vybraných památek. Přednášky prvního dne workshopu jsou otevřeny veřejnosti. Účast na
workshopu je bezplatná. Přihlášení studenti Semináře dějin umění Masarykovy univerzity
mohou účastí na Letním workshopu absolvovat předmět DU2764 Odborná exkurze.
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www.bam.brno.cz/objekt/c171-interier-bauerova-zamecku

Ernst Wiesner, Vila Stiassni (1927—1929)
www.bam.brno.cz/objekt/c045-stiassneho-vila-vladni-vila

Josef Kranz, Kavárna Era (1927—1929)
www.bam.brno.cz/objekt/c320-kavarna-era

Ludwig Mies van der Rohe, Vila Tugendhat (1928—1930)
www.bam.brno.cz/objekt/c327-vila-tugendhat

Leopold Bauer, Reissigova vila (1901—1902)
www.pruvodcebrnem.cz/reissigova-vila
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www.moravska-galerie.cz/jurkovicova-vila

