Festival, který otvírá Brno
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Festival Open House Brno zpřístupní 80 míst, registrace startují 23. května
BRNO – Registrace zájemců o prohlídky nevšedních míst, které lidem otevírá festival Open House Brno,
startuje už v pondělí 23. května od 9:00. Akce nabídne bezplatné prohlídky více než 80 běžně nepřístupných
objektů o posledním májovém víkendu 28. a 29. května 2022. Podrobný program najdou na webu
www.openhousebrno.cz. Návštěvníci se mohou těšit například na zákulisí pěti ikonických brněnských
hotelů, cyklo prohlídku překvapivých kvalit socialistického sídliště ve srovnání s tím současným, tři pohledy,
jak se architektura potkává s hudebním uměním, i koncert.
„Všechna místa se lidem otevírají zcela zdarma, některá jsou přístupná volně, jiná jsou z kapacitních a
bezpečnostních důvodů přístupná jen s rezervovanou vstupenkou. Některé lokace budou lidem přístupné po
celý víkend, jiná pouze jeden z víkendových dnů, či v konkrétních hodinách. Všechny podrobnosti najdou
zájemci na www.openhousebrno.cz,“ přibližuje kreativní ředitelka festivalu Lucie Pešl Šilerová z pořádajícího
spolku Kultura & Management. Vstupenky bude možné si vyzvednout v infocentru festivalu v pokladně
brněnského Divadla na Orlí (Orlí 19), nebo zarezervovat on-line. Infocentrum bude otevřeno v pondělí a ve
středu od 9:00 do 15:00. On-line rezervace skončí ve čtvrtek 26. května 2022 ve 23:59.
Část prohlídek bude komentovaná. Například Martin Koplík povede prohlídky Janáčkova divadla a Vyšší
odborné školy ve Francouzské ulici. S prof. Radkem Horáčkem se lze vydat po stopách soch bohunického
kampusu Masarykovy univerzity, kunsthistorička Šárka Bahounková provede Ingstavem ve Vídeňské ulici,
kunsthistorička Marie Heglasová seznámí s historií železničářské kolonie v Řečkovicích, architektka Lenka
Štěpánková s divadlem v areálu brněnského výstaviště, architekti ze studia Fandament architects s DEPO
business parkem a architekt Boris Hála se sídlištěm Duhová pole.
Ve spolupráci s Evropským hlavním městem kultury 2028 a TIC Brno, které je generálním partnerem
festivalu, se veřejnosti otevře slavný Bílý dům na Žerotínově náměstí i s aktuálně nepřístupným sálem
Břetislava Bakaly. Přiblíží ho Šárka Svobodová a Eva Truncová.
Unikátní prohlídky se opět uskuteční v bytu manželů Herdanových na Hlinkách i v černopolních vilách:
Tugendhat nabídne večerní prohlídky zahrady, bude možné navštívit Giskrovu vilu a dřevodomek Samuela
Berana (komentované prohlídky tam zajistí partnerský spolek Josefa Arnolda). Komentovanou návštěvu
nabídne i Ústavní soud či synagoga Agudas Achim na Skořepce.
„Dlouhodobou myšlenkou festivalu je budovat sounáležitost obyvatel s Brnem,“ říká Pešl Šilerová. „Člověk,
který zná historii místa, kde bydlí, myšlenky související se vznikem budov, nebo své sousedy těžko vyhodí
pytel odpadků nebo pračku jen tak před dům. Procházkami si tak vlastně zlepšujeme svůj vlastní život,“
dodává starost Brna-severu Martin Maleček, který opakovaně provede „svoji“ Lesnou a seznámí s historií
staré železniční tratě Tišnovky.
Speciálním tématem letošního ročníku je „Stará a nová“, srovnání i kontrast poválečné architektury
socialistického realismu, nebo brutalismu a současných novodobých staveb. Místa propojí kromě
jednotlivých komentovaných prohlídek sedmikilometrová cykloprohlídka s výkladem v angličtině v neděli 5.
června 2022.
Děti a jejich rodiče potěší organizátoři i speciálními prohlídkami v podvečer obou dnů: pro fanoušky
technické architektury se chystá představení modelového nádraží a posunu na železnici v areálu Parkové
dráhy u Olympie (18:00 a 18:30). Noční prohlídka bude v zahradě vily Tugendhat (v sobotu), v areálu vily
Löw Beer bude v sobotu koncert QVOX a v neděli prohlídky „při svíčkách. Kdo nebude míst svou baterku,
tomu ji na místě organizátoři zapůjčí. Festival nabídne i tradiční workshopy pod vedením Jany Kaštánkové,
tentokrát budou zaměřené na recyklaci a industriální architekturu.
Celý festival je neziskový, vstup na všechny akce je zcela zdarma, organizaci každoročně zajišťují
dobrovolníci. „Každoročně se nám vrací několik desítek zkušených dobrovolníků, budeme však rádi za
každého nového zájemce s chutí otevřít lidem ,svou´ budovu,“ nabádá veřejnost Pešl Šilerová. Zájemci se

mohou ozvat na e-mail dobrovolnici@openhousebrno.cz. „Budeme rádi i za finanční podporu, kterou nám
lidé mohou věnovat v průběhu online rezervace,“ dodává Pešl Šilerová.
Festival je součástí Open House Worldwide, což je síť více než padesáti metropolí celého světa, které
festivaly architektury pro veřejnost pořádají. Společně festivaly každoročně oslovují více než dva miliony lidí
po celém světě. Brno je součástí sítě od roku 2018. Novinky a fotky z OHB lze sledovat i na sociálních sítích
facebook.com/openhousebrno a instagram.com/openhousebrno.
Fotogalerie k volnému využití pro novináře v tiskové kvalitě:
drive.google.com/drive/folders/1Ouve1I9LQfAtV-u_TBdDS6F0h_u5mDLO?usp=sharing
Popisky fotografií níže pod TZ.
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01 Dav fanoušků festivalu Open House Brno / foto: archiv OHB, Pavel Gurka
Festival každoročně láká tisíce lidí na prohlídky běžně nepřístupných míst
02 DEPO Business Parking / Foto: archiv OHB, Martina Morrissey
Bývalá továrna stavebnice CHEVA, dnes citlivě zrekonstruovaný objekt, který můžete navštívit 28. a 29.
května v rámci festivalu Open House Brno. Sídlí zde architektonické studio Fandament Architects. Při
prohlídce navštívíte i střešní zahradu.
03 Hudební fakulta JAMU / foto Vojtěch Kába
Novinkou festivalu Open House Brno je možnost navštívit Hudební fakultu JAMU a její koncertní sály.
04 Parková dráha program pro děti / foto: archiv OHB, Marek Štěpánek
Posuny lokomotiv s výkladem nabídne Parková dráha Brno
05 Komunitní centrum pro válečné veterány / foto archiv OHB
Návštěvníci si prohlédnou komunitní bydlení a klub.
06 Český rozhlas Brno terasa / foto archiv OHB, Martina Morrissey
Nově zrekonstruovaná budova Českého rozhlasu nabízí při návštěvě pochozí terasu s netradičním výhledem
na Brno.
07 Český rozhlas Brno autentické detaily / foto archiv OHB, Martina Morissey
Během exkluzivních festivalových prohlídek změřených na architekturu uvidíte spoustu autentických
detailů, zde původní úchyty ve světlíku.
08 Český rozhlas Brno restaurované schodiště / foto archiv OHB, Martina Morirssey
Během prohlídky uvidíte odkrytý mramor i původní barevnost
09 Coworkingový prostor Clubco / foto archiv OHB, Martina Morrissey
Moderní technické vybavení, severský design a neotřelá žlutá
10 Hotel Courtyard by Marriott / foto archiv OHB
Prohlédnete si zde velkoformátové obrazy.
11 Hotel Continental / foto archiv OHB
Prostoru vstupní haly dominuje spirála zavěšeného schodiště v bruselském stylu
12 KUMST
Architektonické studio CHYBIK+KRISTOF využil v kreativním hubu KUMST skleněné desky fasády
rekonstruovaného obchodního centra.
13 Ústavní soud / foto archiv OHB
Premiéru bude mít online prohlídka budovy Ústavního soudu. Na snímku sněmovní sál. Video nabídne řadu
historických i právních detailů o budově moravského zemského sněmu, ale i současnosti Ústavního soudu.

