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Výstavnictví  
jako téma kandidatury Brna na EHMK

Proč výstavnictví?
(= čím je Brno výjimečné, co může ukázat světu)

Jak Brno vystavit světu?
(= implementace tématu a zapojení aktérů)

Co z toho?
(= trvalé přínosy a budoucí potenciál)

Výstaviště  
jako brněnské hlavní místo kultury 



Proč výstavnictví?
(= čím je Brno výjimečné, co může ukázat světu)

Historické muzejní a výstavní instituce představují 
dlouhodobě pevné opěrné body brněnské 
kulturní sféry. 

V roce 1928 Brno pořádalo
největší výstavní akci 
v dějinách Československa.



Proč výstavnictví?
(= čím je Brno výjimečné, co může ukázat světu)

Brněnská výstavní tradice stojí také v pozadí úspěchů 
československého výstavnictví na mezinárodní scéně.

Výstava soudobé kultury 
a výstavba nového výstaviště 
představily Brno světu 
jako evropské centrum 
moderní architektury.



Proč výstavnictví?
(= čím je Brno výjimečné, co může ukázat světu)

Strojírenské výstavy a veletrhy přivedly do Brna 
přímo i nepřímo miliony návštěvníků z celého světa.

Ve městě se postupně rozvíjely další fenomény
spojené s výstavnictvím a vystavováním.

A N T H R O P O S



Proč výstavnictví?
(= čím je Brno výjimečné, co může ukázat světu)

Dnes má výstavnictví 
v Brně celou řadu 
podob a je 
neodmyslitelnou 
součástí kulturního 
provozu.



Jak Brno vystavit světu?
(= implementace tématu a zapojení aktérů)

Propojení kulturních bublin a mikrosvětů. Vzájemné sdílení témat a kontaktů mezi jednotlivými profesními a zájmovými 
komunitami. Efektivní prezentace konceptů a tvorba nástrojů pro spolupráci co největšího množství aktérů. 



Co z toho?
(= trvalé přínosy a budoucí potenciál)

Hmotné dědictví = vznik nových kulturních epicenter ve městě.
Nehmotné dědictví = spolupráce na úrovni města, nová síť kulturních kontaktů napříč Evropou.



Výstaviště
jako brněnské hlavní místo kultury

Jak zapojit Veletrhy Brno a brněnské výstaviště do přípravy kandidatury města Brna na titul Evropské hlavní město kultury

Proč výstaviště?
(= čím je pro Brno výjimečné a co mu může nabídnout)

Jak výstaviště zapojit?
(= možnosti využití výstaviště a zapojení veletržní správy)

Co z toho?
(= přínos pro město a výstaviště)



Proč výstaviště?
V roce 1928 se Brno díky výstavišti a Výstavě soudobé 
kultury stalo kulturním centrem státu a permanantně
figurovalo na titulních stranách dobového tisku. 



Proč výstaviště?
V poválečné době se veletrhy a výstaviště
propojily s městem a staly se všudypřítomnou 
součástí jeho každodenního života.



Proč výstaviště?
Dnešní mezinárodní veletržní výstaviště 
je dědictvím a současně pokračovatelem 
brněnské industriální tradice.

Kromě průmyslových 
veletrhů je součástí 
mediálního obrazu BVV 
také funkcionalistická a 
moderní architektura.



Proč výstaviště?
Architektura brněnského výstaviště 
reprezentuje stavební kulturu 
Československa v průběhu 20. století.

V areálu BVV se nachází 
16 nemovitých kulturních 
památek s bohatou historií.



Proč výstaviště? Veletržní areál 
disponuje velkými 
halami i řadou 
kongresových a 
konferenčních sálů.

Součástí výstaviště jsou rozlehlé volné 
plochy a parkově upravená prostranství.



Proč výstaviště?

Veletržní správa má řadu cenných kontaktů a dlouholetých 
zkušeností s pořadatelstvím akcí i provozem areálu. 

BVV je předním 
pořadatelem a 
organizátorem 
akcí v České 
republice.



Proč výstaviště?

P
výstaviště 

centrum

Výstaviště leží v blízkosti centra města a současně má 
vynikající napojení na páteřní dopravní infrastrukturu.

V sousedství
výstaviště 
se nachází 
řada dalších 
atraktivních 
kulturních a 
volnočasových 
cílů.



Jak výstaviště zapojit?  

Prostorový potenciál místa

Existující haly, sály a venkovní prostranství
Různý charakter prostor pro různé akce

Příležitost k obohacení výstaviště

Renovované architektonické památky
Nový soudobý design a architektura

Zkušenosti veletržní správy

Pořadatelství a organizace velkých akcí
Kontakty v oblasti businessu, politiky, vědy a vzdělávání…
Mezinárodní prostředí

Ilustrařní vyobrazení, zdroj: https://www.archiscene.net/cultural/concert-stage-jevgenijs-busins/



Jak výstaviště zapojit?  Konkrétní ideové náměty

Výstava 1928-2028
Oslava 100 let VSK a BVV

Reálná virtualita
Nové komunikační a prezentační technologie

Stavební výstava Nový dům 2.8

Letní stage a pavilon W
Atraktivní soudobý design a festivalová architektura

Fit Brno
Nový typ sportovní komunitní aktivity

Místo narození: Brno
Projekt připomínající slavné brněnské osobnosti

Divadlo



Co z toho?

Nové centrum společenského života ve městě

Atraktivní destinace pro kulturní cestovní ruch

Prostor pro udržitelné eventy

Inovativní hub s aplikací moderních technologií

Synergie mezi veletržním průmyslem 
a společenským a kulturním provozem

Výstaviště 2028

brněnské  hlavní místo  kultury 



Výstavnictví  
jako téma kandidatury města Brna 

na Evropské hlavní město kultury

Výstaviště
jako brněnské hlavní místo kultury

v roce 2028 

Děkuji za pozornost!

Brněnský kulturní parlament
3. listopadu 2021
Lenka Štěpánková, Veletrhy Brno


