
 

 

 

18. Brněnská muzejní noc s tématem mobility a inkluze  

Tisková zpráva ze dne 16. května 2022 

V sobotu 21. května se od 18 hodin veřejnosti opět zpřístupní prostory mnoha muzeí, 

galerií a dalších kulturních objektů v Brně i okolí v rámci Festivalu muzejních nocí. Až do 

půlnoci budou moci návštěvníci vybírat z rozmanitého kulturního a zábavného programu 

zapojených institucí, mezi kterými je zdarma přepraví autobusy Dopravního podniku 

města Brna.  

Po loňském ročníku, jehož forma byla do značné míry ovlivněna covidovou pandemií, se letošní 

Brněnská muzejní noc svým rozsahem i termínem konání navrátí do své tradiční podoby. O 

programovou nabídku se postará celkem 27 zapojených kulturních institucí, mezi kterými 

tentokrát už nebude chybět ani hojně navštěvované Technické muzeum v Brně, Moravské 

zemské muzeum či Muzeum města Brna, které se v loňském roce z provozních důvodů 

zúčastnit nemohly. Letošní program doplňují také dvě zcela nové lokality, kterými je Muzeum 

města Tišnova a Galerie Josefa Jambora, obě ve správě Městského kulturního střediska Tišnov. 

Další novinku nadcházející Muzejní noci nabídne také Moravská galerie, která návštěvníky 

pozve do nově zrekonstruovaného Uměleckoprůmyslového muzea se stálou expozicí ART 

DESIGN FASHION. 

Tématem 18. ročníku Muzejní noci je Mobilita, která odkazuje na čilý pohyb návštěvníků 

nočním městem. Dopravu mezi jednotlivými muzei a galeriemi zajistí jako obvykle autobusy 

Dopravního podniku města Brna a IDS JMK. Vedle nich budou moci návštěvníci opět využít 

také sdílená kola Nextbike, se kterými byla navázaná spolupráce už během loňského ročníku. 

Díky slevovému kódu, jehož platnost bude omezena pouze na večer 21. května, si budou moci 

zájemci dopřát až 4 x 30 minut jízdy na kole zdarma.  

V reakci na válečný konflikt na Ukrajině je snahou organizátorů také rozšířit povědomí o této 

akci mezi ukrajinskou komunitou, která v důsledku ruské invaze našla v Brně svůj nový domov. 

V programové brožuře Brněnské muzejní noci je vyčleněna sekce v ukrajinském jazyce, která 

nabízí praktické informace o konané akci i stručný přehled zapojených institucí, které nabízejí 

vybraný program také v ukrajinském jazyce či jazykově bezbariérové formě. Například Kino 

Art zve na hraní videoher na filmovém plátně a pásmo pohádek pro ukrajinské děti a mládež. 

Vedle stálých expozic a aktuálních výstav si návštěvníci budou moci vybrat také z pestrého 

doprovodného programu. Jedná se například o rukodělné workshopy v ateliéru Artissimo, 

kabaretní queer show v Industře nebo laserovou projekci v Domě umění. Hojné zastoupení mají 

také programy pro děti, na které čeká například workshop výroby vlastních skicářů v Moravské 

galerii, dinosauří dílničku v Muzeu ve Šlapanicích či napínavou cestu za pokladem ve VIDA! 

science centrum.  

Kompletní program jednotlivých institucí je zájemcům k dispozici na webových stránkách 

www.brnenskamuzejninoc.cz, kde naleznou také jízdní řády a programovou brožuru ke stažení. 

Osobně se o Brněnské muzejní noci budou moci podrobně informovat v historickém autobuse 

na náměstí Svobody od 18. do 20. května (10.00-18.00) a 21. května (16.00-22.00) na 

http://www.brnenskamuzejninoc.cz/
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Moravském náměstí, které už tradičně slouží také jako centrální přestupní bod pro dopravu 

v rámci Muzejní noci. 

Brněnská muzejní noc probíhá za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Jihomoravského 

kraje. Záštitu nad akcí převzali: Martin Baxa, ministr kultury ČR, Markéta Vaňková, primátorka 

statutárního města Brna, Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje, Vojtěch Mencl, starosta 

městské části Brno-střed, Vojtěch Cikrle, diecézní biskup brněnský. Garantem Brněnské 

muzejní noci je Moravská galerie v Brně. Brněnská muzejní noc je součástí Festivalu muzejních 

nocí, který pořádá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., s podporou Ministerstva 

kultury. Na akci se významným způsobem podílí Dopravní podnik města Brna a. s., zajišťující 

bezplatnou dopravu návštěvníků do výstavních budov mimo centrum města. 

 

Kristýna Synková 

E-mail: tisk@moravska-galerie.cz 
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