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Tisková zpráva, 10. dubna 2015  

 

 

Mendelovo muzeum hostí výstavu o migraci obyvatel jižní Moravy a Bretaně       

 

Příběhy lidí, kteří již od 19. století opouštěli své domovy ve francouzské Bretani a na jižní Moravě, 

přibližuje nová výstava v Mendelově muzeu Masarykovy univerzity. Výstava Migrace očima 

obyvatel Bretaně a jižní Moravy, která se koná u příležitosti 50. výročí spolupráce Brna a Rennes, 

bude v prostorách muzea k vidění od 10. dubna do 30. června 2015.    

Cílem autorů výstavy bylo zamyslet se nad aktuálním tématem migrace z různých hledisek, 

například historického, sociologického, antropologického či sociolingvistického. Území Bretaně i 

jižní Moravy patří z pohledu migrace již od 19. století mezi regiony mnoha tváří a neustálých změn. 

„Společným rysem obou regionů je změna migračních toků. Dříve lidé masivně emigrovali, nyní je 

Bretaň i jižní Morava atraktivní pro imigranty,“ řekla kurátorka výstavy Alena Polická z Ústavu 

románských jazyků a literatur Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. „Výstava předkládá 

citlivý portrét dvou proměňujících se společností, líčený z pohledu těch, kdo tato území obývají a 

vdechují jim život,“ dodává Polická.   

Výstava Migrace očima obyvatel Bretaně a jižní Moravy je rozšířenou adaptací výstavy Migrace 

Bretaň-svět, kterou v roce 2013 připravilo bretaňské muzeum. Záštitu nad brněnskou výstavou 

převzal rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek. Výstavu zahájil velvyslanec Francie Jean-

Pierre Asvazadouria a primátor města Brna Petr Vokřál.  

Součástí výstavy je i série přednášek a workshopů v Univerzitním kině Scala. 

Více na: facebook.com/migrace2015.  

 
Kontakt: Tereza Fojtová, mluvčí univerzity, e-mail: fojtova@muni.cz, mobil: 724 517 335 

  

 

Masarykova univerzita byla zřízena zákonem ze dne 28. ledna 1919 jako druhá česká univerzita. V době založení 

měla čtyři fakulty – právnickou, lékařskou, přírodovědeckou a filozofickou. V současnosti má devět fakult a 38 000 

studentů řádného studia. Více informací na www.muni.cz a online.muni.cz. 

Mendelovo muzeum sídlí v augustiniánském klášteře na Starém Brně, historie vzniku tohoto nejmladšího muzea 

v Brně spadá do roku 2002. V roce 2004 bylo z důvodů rostoucího zájmu veřejnosti a rozšiřujících se aktivit muzea 

založeno občanské sdružení. Od něj muzeum pod svou správu v roce 2007 převzala Masarykova univerzita. Součástí 

muzea je i tzv. Mendelova zahrada, ve které slavný genetik realizoval svoje pokusy s rostlinami.  
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