Výstava/
Temporary exhibition:

24. 3. 2020 v 17:00 / 24 March 2020 at 5 pm

Monogramista T. D – P. P. S. V. (Zimní událost) /
Monogramist T. D – P. P. S. V. (Winter event)
Výstava předního slovensko-brněnského konceptualisty představí
vizuální past na zimní podobu reality, kde se pod šifrou P. P. S. V.
ukrývá název výstavy „Partitura padajících sněhových vloček“.

Do 8. 3. 2020
The exhibition of the eminent Slovak-Brno conceptualist will
present a visual trap for winter reality where under the cipher
P. P. S. V. the exhibition title „Score of falling snowflakes“ is
hidden.
Till 8 March 2020

PAVILON ANTHROPOS / Anthropos Pavilion

Přednáška/
Lecture:

5. 3. 2020 v 17:00 / 5 March 2020 at 5 pm

Přednáška/
Lecture:

Pisárecká 5, Brno, tel.: +420 515 919 760. Otevírací doba: úterý–pátek:
9:00–18:00, sobota, neděle, svátky (pouze ty, které připadnou na
úterý–neděle): 10:00–18:00. / Pisárecká 5, Brno, phone: + 420 515 919 760.
Opening hours: Tuesday–Friday: 9:00–18:00, Saturday, Sunday, holidays (falling on Tuesday–Sunday): 10:00–18:00.

19. 3. 2020 v 17:00 / 19 March 2020 at 5 pm

Prohlídka pavilonu Anthropos s odborným výkladem.
Z Cyklu přednášek Klubu přírodovědeckého v Brně. / Guided tour through the Anthropos Pavilion. From the cycle
presented by the Natural history Club in Brno.

DŮM JIŘÍHO GRUŠI / Jiří Gruša House
Hudcova 76, Brno, otevírací doba: po–pá: 8:30–17:00 pouze na objednávku
na tel.: 515 910 422 a 515 910 421. / Hudcova 76, Brno, opening hours: Monday–Friday: 8:30–17:00, on appointment only; phone: +420 515 910 422
or +420 515 910 421.

Radnice Sankt Pölten

Sousedé na talíři / Neighbours on the plate
Výstava se zaměřuje na představení kulinárního fenoménu jihomoravské a dolnorakouské kuchyně. Projekt se snaží novou
rovinou prezentace přispět k vzájemnému poznávání obyvatelstva po obou stranách hranice. Cílem je ukázat jak odlišnosti, tak i společné v oblasti tradiční lidové stejně jako
městské kuchyně. Téma, postavené na kulturních stereotypech, je zachyceno v časovém průřezu, od druhé poloviny
19. století po dnešek. V grafické zkratce výstava představí národní pokrmy sousedních států, jídla tradiční moravské
kuchyně včetně česko/moravské speciality „obloženého chlebíčku“. Jedná se o putovní variantu stejnojmenné dlouhodobé
výstavy, která je k vidění na Starém zámku v Jevišovicích.
Od 10. 3. 2020 do 31. 3. 2020
The exhibition presented on several boards focusses on the
culinary phenomenon of South-Moravian and Lower-Austrian
cuisine. The aim of the project is to contribute to mutual
knowledge of the population on both sides of the border. The
exhibition shows both the differences and the common features in the field of traditional village and urban cuisine. The
theme based on cultural stereotypes is presented in a chronological cross-section, from the second half of the 19th century
to present days. In a graphic shortcut the exhibition presents
national dishes of the neighbour countries, dishes of the traditional Moravian cuisine including the Bohemian/Moravian
speciality – the “open-face sandwich”. The present exhibition
is a travelling variant of the
long-term display of the same
name that can be seen in the
Old Castle of Jevišovice.
From 3 March
till 31 March 2020

STARÝ ZÁMEK JEVIŠOVICE/The Old Castle of Jevišovice
Jevišovice 1, tel.: 778 743 952. Otevírací doba: Skupiny od 4 do 25 lidí po telefonické domluvě předem. / Jevišovice 1, phone: +420 778 743 952. Opening hours:
Groups of 4 to 25 people can book a visit at phone in advance.

Dlouhodobá výstava/
Long-term exhibition:

Mgr. Filip Lysák, Možnosti revitalizace Radostínského rašeliniště. Z Cyklu přednášek Klubu přírodovědeckého v Brně. /
Possibilities of revitalization of Radostín peatbog. From the
cycle presented by the Natural history Club in Brno.

Ani den bez jediné řádky. Ludvík Kundera 1920–2010.
V Domě Jiřího Gruši připomene Moravské zemské muzeum
100. výročí narození brněnského rodáka, básníka, dramatika, překladatele a výtvarníka Ludvíka Kundery prostřednictvím komentované prohlídky dlouhodobé výstavy
Ludvík Kundera – Hora dění. Výjimečně při této příležitosti
mohou návštěvníci zhlédnout strojopisné sborníky textů
s originální grafikou zvané Hyperbibliofilie, jež redakčně
připravovali v Kunštátě L. Kundera se svou ženou Jiřinou.
Tyto unikátní sborníky vycházely v 70. letech minulého století v limitovaném počtu exemplářů rovnajícím se počtu
autorů jednotlivých čísel. Autorské jádro tvořili členové
multioborového uměleckého Sdružení Q. / No single day
without a line. Ludvík Kundera 1920–2010. In the Jiří
Gruša House, the Moravian Museum will commemorate the
100th birthday of Brno native, poet, playwright, translator
and plastic artist Ludvík Kundera by means of a guided tour
through the long-term exhibition Ludvík Kundera – Mountain of Events. The visitors will exceptionally see typewritten anthologies of texts with original graphics called
Hyperbibliophilia, edited by L. Kundera and his wife Jiřina
in Kunštát. These unique anthologies were issued in the
1970s in limited number of copies corresponding to the
number of authors of respective issues. The authors’ core
consisted of the members of the multi-branch artistic association Sdružení Q.

OSTATNÍ AKCE / Further Events
Výstava/
Temporary exhibition:

Smetanova 14, Brno, tel.: +420 606 033 100. Otevírací doba: úterý:
9:00–15:00, středa–pátek: 9:00–17:00, sobota, neděle, svátky (pouze ty,
které připadnou na úterý–neděle): 13:00–18:00, pondělí: zavřeno. / Smetanova 14, Brno, phone: +420 606 033 100. Opening hours: Tuesday:
9:00–15:00, Wednesday–Friday: 9:00–17:00, Saturday, Sunday, holidays
(falling on Tuesday–Sunday): 13:00–18:00, Monday: closed.

Dlouhodobá výstava/
Long-term exhibition:

PAMÁTNÍK LEOŠE JANÁČKA / Leoš Janáček Memorial

Ludvík Kundera – Hora dění / Ludvík Kundera –
Mountain of Events
Šťastný bezdomovec – Evropan a světoobčan Jiří
Gruša / Happy Homeless – European and Cosmopolitan
Jiří Gruša

Akce/
Event:

České vědecké společnosti pro mykologii. / Mycetozoa – intelligent beauties. A lecture from the cycle presented by
Brno branch of the Czech scientific society for mycology.

Umění skalních maleb / Rock paintings
Sousedé na talíři / Neighbours
on the plate

www.mzm.cz
www.instagram.com/mzm1817
www.facebook.com/mzm1817
FB stránka pro rodiče s dětmi:
www.facebook.com/detivmzm

Změna programu vyhrazena.

VÝSTAVY / Exhibitions
PŘEDNÁŠKY / Lectures
AKCE / Events

2020

BŘEZEN
March
Fajánsový korbel z roku 1610,
opatřený bohatě plasticky
zdobeným víkem a kováním
kolem patky a okraje hrdla
z pozlaceného stříbra.
Zhotoven v novokřtěnecké
dílně ve Strachotíně
(o. Břeclav).
Faience tankard from 1610,
with a richly decorated lid
and gilded silver mounting
around the foot and the edge
of the neck. Made in the Anabaptist
workshop in Strachotín
(distr. Břeclav).

Klobouky, kloboučky, čepce, čepečky, síťky. Doprovodný
program k výstavě Jako růže. Móda zrcadlem doby – workshop tvorby kloboučků z období konce 19. a počátku 20. století. Přijďte prožít tvořivé pozdní odpoledne, ve kterém si pod
vedením zkušených lektorek vytvoříte pokrývku hlavy k historickému kostýmu. Bližší informace o tom, co Vás čeká a co
si přinést s sebou najdete na www.mzm.cz. Vstupné 150,– Kč.
Upozorňujeme na omezený počet účastníků! Doporučujeme
e-mailovou rezervaci na adrese: ldufkova@mzm.cz / Hats,
bonnets, caps, hairnets. Come and experience a creative late
afternoon, during which you will create under the guidance
of skilled educators a headdress suitable for a historical costume. More information at www.mzm.cz Entrance fee 150,–
CZK. E-mail reservation at: ldufkova@mzm.cz

Akce/
Event:

„Nestálá a rozmarná moda objevuje se při každé saisoně
v nové podobě. Dnes přirovnávám ji k motýlu, který mlsá ze
všech květin a vybéře si to nejlepší.“ Výrokem redaktora módního časopisu Nové mody z roku 1918 se inspirovaly pracovnice Etnografického ústavu Moravského zemského muzea
a připravily výstavu s názvem Jako růže – móda zrcadlem
doby. Stejně jako onen motýl snažily se i kurátorky výstavy
z rozsáhlých sbírek textilu EÚ MZM vybrat to nejlepší, aby
mohly návštěvníky seznámit s vývojem převážně dámského
městského oděvu z období mezi lety 1880 a 1925 a s vlivy,
které hrály nejdůležitější roli při jeho proměnách. Na výstavě
budou k zhlédnutí nákladně řešené šaty z drahých materiálů
z konce 19. a přelomu 20. století, oděvy s husí hrudí z prvního
desetiletí 20. století, střízlivé variabilní komplety z doby první

Staň se módním návrhářem. Tvůrčí dílna k výstavě „Jako
růže. Móda zrcadlem doby.“ S autorkou výstavy nahlédneme
do výstavy „Jako růže. Móda zrcadlem doby“, kde se dozvíme
zajímavosti o vývoji módy. Současně budeme hledat inspiraci
pro tvorbu vlastního modelu „koláže“. Vytvoříme si módní
doplněk ve formě brože či motýlka a na závěr uspořádáme malou módní přehlídku. Vstupné 50 Kč (výroba, materiál), omezený počet návštěvníků, doporučujeme telefonickou
nebo e-mailovou rezervaci na tel. 533 435 274, e-mail:
detskemuzeum@mzm.cz / Become a fashion designer. Creative workshop alongside the exhibition „Like a Rose. Fashion
as a Mirror of the Time“. In the company of the exhibition
author we will visit the exhibition „Like a Rose. Fashion as
a Mirror of the Time“ to learn interesting things about the
evolution of fashion. In the same time we will look for inspiration for our own model of „collage“. We will make a fashion

18. 3. 2020, 19. 3. 2020 od 16:00 do 19:00 / 18 March
and 19 March from 4 pm to 7 pm

6. – 8. 3. 2020 / 6 – 8 March 2020

Přednáška/
Lecture:

Jako růže. Móda zrcadlem doby / Like a Rose.
Fashion as a Mirror of the Time

28. 3. 2020 od 14:00 do 17:00 / 28 March from 2 pm
to 5 pm

country. There are royal orders, military orders of merit, civil
orders of merit, military decorations, colonial orders, Carlist
orders, Red Cross medals, memorial medals and crosses, societies’ decorations and ensigns. Among the most valuable
ranks the Spanish Order of the Golden Fleece from the 1st
half of the 20th century. Josef L. Hrdý donated his whole collection to the Moravian Museum.
Till 10 May 2020

10. 3. 2020 v 17:00 / 10 March 2020 at 5 pm

BISKUPSKÝ DVŮR / Bishop’s Courtyard
Muzejní 1, Brno, tel.: +420 533 435 282. Otevírací doba: úterý: 9:00–14:00,
středa–pátek: 9:00–17:00, sobota 10:00-17:00, neděle a svátky (pouze ty,
které připadnou na úterý–neděle): 13:00–17:00, pondělí: zavřeno. / Muzejní 1, Brno, phone: +420 533 435 282. Opening hours: Tuesday: 9:00–
14:00, Wednesday–Friday: 9:00–17:00, Saturday 10:00–17:00, Sunday,
holidays (falling on Tuesday–Sunday): 13:00–17:00, Monday: closed.

Řády a vyznamenání Španělska – sbírka Josefa
L. Hrdého / Spanish orders and decorations – collection of Josef L. Hrdý
Výstava představí soukromou sbírku Josefa L. Hrdého, která
obsahuje 163 španělských řádů, vyznamenání a odznaků z období 18.–20. století u nás téměř neznámých a nedostupných.
Jedná se o královské řády, vojenské záslužné řády, civilní záslužné řády, vojenská vyznamenání, koloniální řády, řády karlistů, medaile Červeného kříže, pamětní medaile a kříže,
dekorace společností a odznaky. K nejcennějším patří španělský Řád zlatého rouna z období 1. poloviny 20. století. Celou
sbírku Josef L. Hrdý věnoval Moravskému zemskému muzeu.
Do 10. 5. 2020
The exhibition presents the private collection of Josef L. Hrdý
containing 163 Spanish orders, decorations and ensigns from
the 18th–20th centuries, hardly known and available in this

Přednáška/
Lecture:

Ondřej Sekora (1899–1967) je významný český spisovatel
a ilustrátor knih pro děti, současně však zanechal nepřehlédnutelnou stopu v dějinách české žurnalistiky, sportu, divadla,
audiovizuálních médiích nebo komiksu. Autorova životní
a umělecká dráha přitom v mnoha ohledech dokonale
zrcadlí historické a politické zvraty, kterými naše země prošly od konce první světové války až po začátek šedesátých let
20. století, a tak jeho příběh ve zkratce shrnuje i komplikovaný příběh Československa dané doby.
Do 30. 6. 2020
Ondřej Sekora (1899–1967) is an important Czech writer and
illustrator of children books, in the same time he left a wellmarked footprint in the history of Czech journalism, sport,
theatre, AV media or comics. The life and artistic career of
the author reflects in several respects perfectly historical and
political turns this country went
through from the end of WWI to
the early 1960s, and so his story
sums up in short the complicated
history of Czechoslovakia in the
given period. Till 30 June 2020

Akce/
Event:

Ondřej Sekora: Mravenčí a jiné práce / Ondřej
Sekora: Ant’s and other works

Akce/
Event:

Výstava/
Temporary exhibition:

Výstava/
Temporary exhibition:

Zelný trh 8, Brno, tel.: +420 533 435 443. Otevírací doba: úterý: 9:00–14:00,
středa–pátek: 9:00–17:00, sobota 10:00–17:00, neděle a svátky (pouze ty,
které připadnou na úterý–neděle): 13:00–17:00, pondělí: zavřeno. / Zelný
trh 8, Brno, phone: +420 533 435 443, Opening hours: Tuesday:
9:00–14:00, Wednesday–Friday: 9:00–17:00, Saturday 10:00–17:00, Sunday, holidays (falling on Tuesday–Sunday): 13:00–17:00, Monday: closed.

accessory in the shape of a brooch or a bow tie and finally we
will organize a small fashion show. Entrance fee 50 CZK (production, material), limited number of participants, a phone
or e-mail reservation is recommended: phone 533 435 274,
e-mail: detskemuzeum@mzm.cz

Výstava/
Temporary exhibition:

světové války i šaty se sníženým pasem typické pro 20. léta
20. století. Opomenuto nezůstane oblečení mužů, dětí a tradiční
oděv obyvatel brněnského venkova. Vystavena bude řada dobových módních doplňků, obuvi i spodního prádla.
Do 23. 8. 2020
„Volatile and whimsical fashion occurs in each season in
a new shape. Today I compare it to a butterfly eating sweet
from all flowers and choosing the best“. The quotation of
a redactor of the fashion magazine Nová moda from 1918
had inspired the curators of the Ethnographic Institute/
Moravian Museum who prepared the exhibition with the
title „Like a Rose – Fashion as a Mirror of the Time. Similarly to the butterfly the curators tried to choose to best from
the extensive textile collections of their institution; the
present to visitors the evolution of mainly ladies’ urban wear
in the period 1880–1925 and circumstances that played a crucial role in its modifications. The exhibition shows representative dresses made from expensive fabrics from the late 19th
century and the turn of the 19th and 20th centuries, garments with pigeon front bodice from the first decade of the
20th century, sober variable outfits from the time of WWI
as well as dresses with lowered waist typical for the 1920s.
There are also men’s and children’s wear as well as traditional
costumes of the inhabitants of
Brno rural areas. On display are
also numerous fashion accessories, shoes and underwear.
Till 23 August 2020

DIETRICHSTEINSKÝ PALÁC / Dietrichstein Palace

Mendel Day 2020. Již páté mezinárodní oslavy Mendelova
dne budou zahájeny 6. března v University of Natural Resources and Life Sciences Vienna (BOKU) . Hlavním spoluorganizátorem je rakouská partnerská mendelovská společnost
Gregor Mendel Gesellschaft. Jako každoročně bude součástí
oslav Mendelova dne slavnostní udělování Mendelovy pamětní
medaile. Na akci ve Vídni plynule navážeme 8. března v Centru
Mendelianum volným vstupem pro veřejnost. Od 14. hod. pak
bude pro všechny připraven program se zajímavými pokusy
v molekulárně biologické laboratoři a promítáním dokumentu
o Mendelovi. Zájemci se také mohou účastnit komentované
procházky po Mendelově stezce v Brně. / Mendel Day 2020.
The fifth edition of the International Mendel Day will start on
6 March at the University of Natural Resources and Life
Sciences (BOKU) in Vienna.The main co-organizer is the
Austrian Mendelian society “Gregor Mendel Gesellschaft”. As
every year, the festive awarding of Mendel Memorial Medal
will be part of the celebrations of the International Mendel Day.
The Vienna event will be followed by free
entry to the Mendelianum Centre in Brno on
8 March. From 2 pm a programme for the
public will stage interesting experiments in
the molecular biological laboratory and the
projection of the documentary about Mendel.
Those interested may also take part in the
guided tour along the Mendel Path in Brno.

Jiří Polčák (Lipník nad Bečvou): Houby Vsetínska.
Přednáška z Cyklu přednášek brněnské pobočky České
vědecké společnosti pro mykologii. / Mushrooms of Vsetín region. A lecture from the cycle presented by Brno
branch of the Czech scientific society for mycology.

24. 3. 2020 v 17:00 / 24 March 2020 at 5 pm
RNDr. Jiří Kubásek, Ph.D. (Katedra experimentální biologie rostlin, Př FJČ, České Budějovice) Hlenky-krásky inteligentní. Přednáška z Cyklu přednášek brněnské pobočky

