
 

Masarykova univerzita (Ústav germanistiky a Ústav hudební vědy FF MU) 
ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem v Praze, 

Odborem zahraničních vztahů Magistrátu města Brna, 
Vídeňskou univerzitou a Ackermann-Gemeinde Rottenburg-Stuttgart  

 
pořádají cyklus přednášek pro univerzitní i mimouniverzitní veřejnost 

 
 
 

Rakouská knihovna v p řednáškách IV  
Wissenschaftskolleg Österreich-Bibliothek IV 

(7. 10. – 9. 12. 2013)  

 

Architektura a literatura  

 

na Filozofické fakult ě Masarykovy univerzity  
(budova C – aula, Arne Nováka 1, Brno) 

 

Čestnou záštitu převzal:  
dr. Erhard Busek, emeritní vicekancléř a emeritní ministr pro vědu a výzkum Rakouské republiky 

 

 Pond ělí 7. 10. 2013 Architekt Theophil von Hansen a hybn é momenty spole čenských vztah ů v Brn ě 
 17:30 hod.  Ing. arch. Jan Sapák , architekt, publicista a teoretik architektury, Brno 

 

    Pond ělí 14. 10. 2013 Meze urbanismu v Brn ě  
      17:30 hod. Mgrr. Rostislav Kory čánek , em. ředitel Domu umění v Brně, publicista a kurátor, Brno 

 

    Pond ělí 21. 10. 2013 Od stavby k um ěleckému dílu. Koncepty estetismu v brn ěnské architektu ře 
   17:30 hod. kolem roku 1900  
  PhDr. Aleš Filip , Ph.D., Masarykova univerzita, Brno  

 

  Pond ělí 4. 11. 2013 Vídeňský architekt Ludwig Christian Förster a jeho podíl  na prom ěně Brna 
   17:30 hod.  v moderní st ředoevropské velkom ěsto   
  PhDr. Jitka Sedlá řová , historička umění (Moravská galerie), Brno 

 

    Pond ělí 11. 11. 2013 Theophil Hansen: „Jevištní zkouška v Brn ě, inscenace ve Vídni“  
      17:30 hod.  prof. Adolph Stiller , Accademia di architettura, Mendrisio, Švýcarsko  

– moderuje Ing. arch. Jan Sapák, Brno 

 

    Pond ělí 18. 11. 2013 Brn ěnští n ěmečtí moderní architekti (1910 – 1945)  
      17:30 hod.  prof. Ing. arch. Petr Pelčák, Vysoké učení technické, Brno 

 

    Pond ělí 25. 11. 2013 Dům bez vlastností. Poznámky k p říslušné kapitole z Musilova Muže bez  
 17:30 hod.  vlastností  

prof. doc. dr. Wolfgang Müller-Funk , profesor kulturních věd na Vídeňské univerzitě 

 

 Pond ělí 2. 12. 2013 Dům Tugendhatových a jeho obyvatelé 
 17:30 hod.  mimoř. univ.-prof. dr. Daniela Hammerová-Tugendhatová, Univerzita užitého umění 

ve Vídni a Vídeňská univerzita,  a prof. dr. Ivo Hammer , Vysoká škola aplikovaných 
věd a užitého umění v Hildesheimu – moderuje PhDr. Mojmír Je řábek , Brno 

 

 Pond ělí 9. 12. 2013 „Cht ěl jsem, aby všechny ty krásné v ěci, které v republice vznikají, vid ěla 
 17:30 hod.  také cizina.“ Bohuslav Kilian a jeho br něnská dvojjazy čná revue M ěsíc/ 
  Der Monat (1932–1941)  
  PhDr. Miroslav Je řábek , Ph.D., Masarykova univerzita, Brno 

 

Cyklus je v ěnován 200. výro čí narození dánsko-rakouského architekta Theophila v on Hansena (1813–1891).  

 

Přednášky se konají v češtině nebo němčině (se simultánním tlumočením), změna programu či místa konání vyhrazena. 
Další informace a informace o minulých ročnících: http://wiko.phil.muni.cz 

 
 
 
 
 
 

 


