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Noc v Moravském zemském muzeu nabídne 18. května koncerty, 
herce, bubnování i mimořádně otevřenou kapli 
 

14. 5. 2019 

Noc v oživlém muzeu zažije v sobotu 18. května nejen noční hlídač z hollywoodského filmového podání 
Bena Stillera, ale všichni kdo zamíří v Brně do Dietrichsteinského paláce a Biskupského dvora na Zelném 
trhu, Paláce šlechtičen v Kobližné ulici, pisáreckého Pavilonu Anthropos i Památníku Leoše Janáčka ve 
Smetanově ulici. Moravské zemské muzeum (MZM) v Brně se i letos zapojuje do programu celoměstské 
Brněnské muzejní noci, začínající v 18.00.  

„Během Brněnské muzejní noci bude letos vstup do budov MZM na Zelném trhu, Anthroposu a Janáčkova 
památníku zdarma. Po dobu akce jsou ve zmíněných budovách otevřeny všechny stálé expozice a výstavy. 
V Paláci šlechtičen bude v tento den výstava Tajemná Indonésie, kterou pořádáme spolu s cestovatelem 
Rudolfem Švaříčkem, zpřístupněna za poloviční vstupné,“ přiblížil generální ředitel MZM Jiří Mitáček. 

Kromě volné prohlídky expozic a výstav, jako například finišující trojice ke stoletému výročí Československa 
a Chvály sběratelství, nebude chybět doprovodný program. Výstavu Hommage a Milan Kundera, 
připomínající v Biskupském dvoře 90. narozeniny světově proslulého brněnského rodáka, tak například oživí 
vystoupení herců Městského divadla Brno s ukázkou hry Jakub a jeho pán. V Mendelianu bude kromě 
komentované prohlídky či virtuální laboratoře mimořádně zpřístupněna soukromá kaple Biskupského 
dvora. Svět nerostů oživí vědomostní kvíz, v pravěkých expozicích zájemci spatří ukázku tradiční výroby 
historických šperků.  

Pavilon Anthropos i Památník Leoše Janáčka rozezní několik koncertů (Tubabu, Makak či Dust in the 
Groove), pisárecký výstavní pavilon s aktuální výstavou Okouzlení Afrikou také šamanské bubnování, výroba 
afrických masek či čajové speciality a tradiční vodní dýmky.  

Kvůli přípravám akcí budou 18. května brněnské objekty MZM přes den mimořádně uzavřeny a své brány 
zájemcům otevřou až právě od 18.00 do půlnoci.  

 
Program Brněnské Muzejní noci 2019 v MZM: 
 
Biskupský dvůr, Muzejní 1 
Stálé expozice: Fauna Moravy, Akvárium sladkovodních ryb, Mendelianum – atraktivní svět genetiky 
Výstavy: Hommage a Milan Kundera 
Doprovodný program Biskupský dvůr 
19.00 komentovaná prohlídka v expozici Fauna Moravy pro neslyšící ve znakovém jazyce 
21.00-21.30 vystoupení herců Městského divadla Brno s ukázkou hry Jakub a jeho pán 
 
Doprovodný program Mendelianum 
18.00-21.00 komentovaná prohlídka expozice Mendelianum 
18.00-21.00 virtuální laboratoř (seznámení s prací v laboratoři pomocí interaktivní tabule) 
21.00-22.00 promítání filmu „Johan Gregor Mendel – neustálá výzva“ 
22.00-23.00 mimořádně zpřístupněná soukromá kaple v Biskupském dvoře  
 
Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8 
Stálé expozice: Zaniklý život na Moravě, Pravěk Moravy, Velká Morava, Morava ve středověku, 
Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století, Svět nerostů 
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Výstavy: Jak se poznávali: moravsko-slovenské vztahy v letech 1848-1919, Tradiční lidová kultura – 
výkladní skříň státu – vděčný symbol národa, Srpen 1968 mezi dějinnými osmičkami, Chvála sběratelství: 
200 let služby moravské kultuře a vědě, Karel Absolon – manažer a strůjce velkých vizí 
Doprovodný program 
18.00-23.30 vědomostní kvíz ve stálé expozici Svět nerostů 
20.00-23.30 ukázka tradiční výroby historických šperků ve stálých expozicích Pravěk Moravy, Velká Morava 
a Morava ve středověku 
 
Palác šlechtičen, Kobližná 1  
Výstava Tajemná Indonésie – Tamtamy času – Nová Guinea, za snížené vstupné 50 procent 
 
Pavilon Anthropos, Pisárecká 5 
Stálé expozice: O původu člověka a vzniku kultury 
Výstavy: Okouzlení Afrikou 
Doprovodný program v pavilonu 
18.00-22.00 vypravěč pohádek, mýtů a příběhů Martin Hak, hudební doprovod Jiří Bouda (Kora – africká 
harfa) a Petr Cének (šramoty, rytmy a hluky na tradiční africké nástroje) 
18.00-22.30 šamanské bubny, kostýmy a masky  
Doprovodný program před pavilonem  
18.00-22.00 Vyrob si svou africkou masku – interaktivní výtvarná dílna Florián Synák & comp. 
18.00-23.30 Čajchana v jurtě – čajové speciality a tradiční vodní dýmky 
18.00-20.00 tematický hudební doprovod – DJ Mr. Dody (Egypt) 
20.00-20.45 TUBABU – tradiční rytmy západní Afriky 
20.45-21.30 tematický hudební doprovod – DJ Mr. Dody (Egypt) 
21.30-22.15 TUBABU – tradiční rytmy západní Afriky 
22.15-24.00 tematický hudební doprovod – DJ Mr. Dody (Egypt) 
 
Památník Leoše Janáčka, Smetanova 8a 
Stálé expozice: Život a dílo Leoše Janáčka 
Výstavy: Petr Veselý 
Doprovodný program 
18.00-23.30 hudebně-výtvarná dílna pro děti  
19.00 vystoupení skupiny Makak /Hudebnice Makak (Kateřina Koutná) tentokrát hledá v písňové tvorbě 
Leoše Janáčka. S violoncellem i krabičkami. Osobitá interpretace, fabulace. Kde je Leoš a kde už Makak? 
Host Makak akustikus: Jan Kopecký, Albert Novák, Martin Švarc./ 
21.00 vystoupení skupiny Dust in the Groove: Leoš Janáček – V mlhách / Brněnský ansámbl Dust in the 
Groove, pohybující se na pomezí jazzu a soudobé hudby, volně interpretuje Janáčkův klavírní cyklus 
V mlhách. Zazní improvizace, zvukové variace i osobitý groove. Žaneta Vítová – akordeon, vokál, Jana 
Vondrů – vokál, Radim Hanousek – saxofony, basklarinet, Jan Přibil – trubka, Martin Opršál – marimba, 
Vlado Micenko – kontrabas 
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