Pro mě v Domě
na doma

Dům umění v roce 1911
Dům umění v současnosti,
foto: Michaela Dvořáková
Dům umění v roce 1968
(   s prázdným soklem nad vchodem)

Dům   umění   se   mění
Dům umění byl postaven podle návrhu Heinricha Carla Rieda v roce
1911. Za druhé světové války byl silně poškozen a jeho rekonstrukce
se v roce 1946 ujal architekt Bohuslav Fuchs. V roce 2009 proběhly
poslední velké úpravy pod vedením Petra a Markéty Hrůšových.

Dům umění

Edukační list

INFO
Bohuslav Fuchs se během rekonstrukce zabýval také proměnou výzdoby budovy
pomocí sochařských realizací. Nad vchod Domu umění chtěl umístit nízký reliéf.
Z vypsané soutěže nakonec nebyl vybrán vhodný návrh a nad vstupem zůstal až
do další rekonstrukce pouze prázdný kamenný blok. Jediným sochařským prvkem
v blízkosti budovy Domu umění se tehdy nakonec stala busta osvoboditele Brna
Rodiona Jakovleviče Malinovského od Vincence Makovského. Při úpravách prostoru
před Domem umění v letech 1987–1988 navrhl jeho syn Zdeněk Makovský fontánu
doplněnou pískovcovou plastikou sedící ženy se snopem, zvětšenou kameníkem podle
návrhu jeho otce Vincence z roku 1936.
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Představ si, že tě oslovil architekt
Bohuslav Fuchs, aby ses podílel/a na
sochařské výzdobě reliéfu nad
vchodem Domu umění.
Vezmi si fixy a nakresli svůj návrh
reliéfu na pauzovací papír.
Vydej se k Domu umění a stoupni si
do dostatečné vzdálenosti od budovy tak,
abys skrze pauzovací papír usadil/a reliéf
na konkrétní místo fasády Domu umění.
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Vyfotografuj svou kresbu na
pauzovacím papíře, aby v pozadí za
ním byl Dům umění.
Fotografie s případným vysvětlujícím
komentářem nám můžeš poslat na
email edukace@dum-umeni.cz a my
je zveřejníme na sociálních sítích
Domu umění.

Statutární město Brno dotuje provoz Domu umění města Brna, příspěvkové organizace.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

