BRNĚNSKÝ KULTURNÍ CORONEWSLETTER #7
ŽIVÉ CENTRUM JIŽ OD KONCE KVĚTNA
Nakonec již 12. května Zastupitelstvo města Brna novelizovalo obecně závaznou vyhlášky o zákazu
požívání alkoholu na veřejných prostranstvích – s účinností od 28. května jsou z ní vyjmuty parky a
lesoparky na území Městské části Brno-střed a dále Jakubské a Dominikánském náměstí, Zelný trh a část
ulice Františkánská nazývaná Římské náměstí. Dalšími městskými částmi se ZMB bude zabývat na svém
zasedání 16. června.
Jak jsme vás informovali minule, ve spolupráci s TIC BRNO a organizátory festivalu Maraton hudby město
připravuje vylepšení obnovených restauračních zahrádek kulturní produkcí a další opatření, která pomohou
oživit centrum města.

PODPŮRNÁ OPATŘENÍ Z ÚROVNĚ MĚSTA BRNA
Již tento týden je možné žádat o podporu v rámci Dotačního programu pro poskytnutí dotací v oblasti
kultury na zmírnění důsledků spjatých s pandemií COVID-19. Účelem dotačního programu je pomoci
pokrýt nezbytné náklady spojené s omezením kulturní činnosti zejména těm subjektům, které nejsou zahrnuty
v připravovaných programech ministerstev a vlády ČR spjatých s šířením pandemie COVID-19. Dotace bude
možno podávat v termínu od 26. 5. 2020 do 31. 7. 2020. Dotace bude poskytována ve výši od 20 tis. Kč. do
50 tis. Kč včetně, a lhůta pro čerpání finančních prostředků žadatelem je stanovena od 1. 1. 2020 do 30. 9.
2020. Konkrétní informace včetně znění dotačního programu spolu s podmínkami podání žádosti o dotaci dle
tohoto programu a formulář na podání žádosti najdete ZDE. O dalších chystaných podpůrných nástrojích
mířených pro pomoc větším nezřizovaným kulturním organizacím, které nedosáhnou na podporu ze
strany státu, Vás budeme průběžně informovat, v případě potřeby individuálního řešení neváhejte
kontaktovat pracovníky Odboru kultury.
Rada města Brna schválila 17. 4. 2020 balíček opatření pomoci pro zmírnění dopadů pandemie koronaviru:
-> pro pomoc nájemcům v městských objektech město čeká na vyhlášení a podmínky státního programu
COVID – Nájem, o dalším postupu vás budeme informovat
-> pro pomoc restauračním zařízením byla schválena žádost, aby městské části v letošním roce prominuly
poplatky za restaurační zahrádky, přičemž je město připraveno tuto částku městským částem kompenzovat

BRNĚNSKÝ KULTURNÍ PARLAMENT
X. setkání Brněnského kulturního parlamentu nakonec posouváme až na úterý 23. 6. 2020 v 17:00, a to proto,
že se uskuteční již naživo v Divadle Husa na provázku! Na setkání s podtitulem Kultura v době
(post)pandemické vás čeká shrnutí novinek a příležitostí ze strany města Brna a panelová diskuze se
zajímavými hosty. Pokud máte zájem se zúčastnit, prosíme o krátkou registraci ZDE, kapacita sálu je omezena
na 100 lidí. Podrobnější informace i jiné novinky se dozvíte mimo jiné prostřednictvím nové facebookové
stránky Brněnského kulturního parlamentu (BKP). Přijdete si ji mezi své oblíbené na odkazu
https://www.facebook.com/brkupa/

HLASUJTE O ODBORNÝCH ČLENECH HODNOTICÍCH KOMISÍ
Až do 15. 6. 2020 můžete vybírat a hlasovat o odborných členech hodnoticích komisí v 9 různých oblastech
kultury, jejich medailonky i samotné hlasování najdete ZDE. Hlasovat mohou všichni uživatelé Brno iD, kteří
mají ověřený účet Brno iD full a trvalý pobyt v Brně. Tento účet si nově můžete založit i bez nutnosti osobního
návštěvy pobočky DPMB, více informací najdete ZDE.
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DOPADY CORONAVIRU NA KULTURNÍ SEKTOR
Výzkumný tým průzkumu Dopady koronaviru na kulturní sektor přináší první průběžné výsledky za březen
ZDE. Zároveň bylo spuštěno mapování dopadů v oblasti literatury, který najdete ZDE a můžete vyplňovat do
22. 6 do 24:00. I díky vaší participaci bude možné dlouhodobě mapovat dopady koronakrizové pandemie na
kulturní organizace i jednotlivce tak, aby bylo možné vést odbornou diskusi na základě faktů.

OPATŘENÍ NA CELOSTÁTNÍ ÚROVNI
Ministerstvo zdravotnictví zmírnilo hygienická opatření: zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků
dýchacích cest se od 19. 5. nevztahuje na osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního
nebo hudebního představení) a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu, jsou-li
splněny další podmínky, přesné znění najdete ZDE.
Od 11. května je také možné pořádat akce do 100 osob. Opatření se týká například provozu kin, divadel,
koncertních síní či cirkusů. Velké kulturní akce, hlavně hudební festivaly s tisíci účastníky se do 31. října v
ČR kvůli koronaviru konat nebudou. Vláda ve čtvrtek 30. dubna také schválila návrh zákona o tom, že místo
vrácení vstupného budou moci organizátoři kulturních akcí dát zákazníkům vouchery na příští kulturní akci,
více informací najdete ZDE.
Ministerstvo kultury vypsalo první výzvu v rámci svého záchranného balíčku, a to na zpřístupňování
umění prostřednictvím digitálních médií. Podmínky, formuláře a termíny pro podání žádostí naleznete
ZDE.
Sledujte průběžně naši stránku ZDE, kde vám pravidelně přinášíme aktuální informace týkající se podpory z
ministerstev pro OSVČ i právnické osoby. Doporučujeme také odebírat newsletter Institutu umění “Kultura v
karanténě” - ZDE, který přináší aktuální informace z kultury na úrovni státu.

PŘÍLEŽITOSTI PRO VÁS
Visegrádský fond vypsal nové granty pro kulturní a další projekty ZDE. Využijte tuto možnost a přihlašte svůj
originální projekt nejpozději do 1. 6. 2020!
Evropská komise hledá audiovizuální produkci, která by pochopila a natočila, jak EU zvládá krize. Smlouvu
na 4 roky a rozpočet 2 mil. EUR může získat ten, kdo se přihlásí do výběrového řízení do 22. 7. 2020. Více
informací o tendru ZDE, případně ZDE.
Jihomoravský filmový nadační fond vyhlásí 1. června výzvu na výrobu hraných a animovaných filmů,
dokumentů nebo televizních či online sérií a seriálů. Přihlásit své projekty mohou žadatelé do 30. června. Další
podmínky a informace najdete ZDE.
Společnost smsticket s.r.o. zahájila ve spolupráci s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity projekt Máme
kúru pro kultůru, který motivuje studenty k nákupu vstupenek na kulturní akce se slevou. Projekt se spustí v
srpnu, pořadatelé kulturních událostí se zájmem o bližší informace či přímo zapojení se mohou ozvat na email
poradatel@smsticket.cz.
Městská galerie, sál pro komunitní centrum na Lerchove, knihovna na Starém Brně či taneční altánek u
Anthroposu – to jsou jen některé z vítězných projektů předešlých ročníků DÁME NA VÁS - Participativního
rozpočtu. Máte nápad, který by pomohl oživit naše město (nejen) prostřednictvím kultury? Přihlaste jej
prostřednictvím jednoduchého formuláře ZDE. Čím dříve začnete, tím dříve může váš nápad získat podporu
ostatních. Navrhujte do 15. 6. 2020.
Děkujeme všem organizátorům kulturních akcí, že při plánování a přesouvání událostí v roce 2020 a 2021
využívají brněnský kulturní plánovací kalendář KalTic, tak aby nedocházelo k nechtěným kolizím.

NA NÁVŠTĚVĚ U VÁS
V těchto složitých dnech nejen pro brněnskou kulturu vám kolega Kryštof Trávníček bude přinášet krátké
reporty z terénu, tedy přímo z klubů, divadel, galerií či redakcí, ateliérů a jiných kulturních stánků města Brna:

Stále s rouškou přes obličej, avšak již bez „roušky na duši“, vzhledem k nadějnému uvolňování
omezujících pravidel a epidemiologických opatření, jsem se vydal do etablované brněnské Galerie
OFF/FORMAT, která byla, a doposud je, nezaviněně uzavřena v souvislosti s opatřeními proti šíření nákazy
Covid-19.
OFF/FORMAT je, dle slov svých zakladatelů Ondřeje Navrátila a Petra Kováře, malá nezávislá galerie,
která se zaměřuje především na prezentaci mladých (nejen) českých umělců, a je otevřena uměleckému
vyjádření různých obsahů a médií. Jak uvádí O. Navrátil, cílem galerie je iniciovat nová setkání a podporovat
inovativní pohledy v oblasti vizuální kultury, k čemuž zve všechny současné i budoucí zájemce o kvalitní umění
z řad odborné i široké veřejnosti. Galerie OFF/FORMAT se stala neopomenutelným, jedinečným a kvalitním
bodem na (nejen) brněnské kulturní mapě.
Činnost Galerie OFF/FORMAT je uskutečňována za finanční podpory Ministerstva kultury České
republiky, Statutárního města Brna i z vlastních zdrojů. Přístup Odboru kultury MMB v době krize, hodnotí
galeristé jako bezproblémový a maximálně vstřícný i vzhledem k dotačnímu systému. Roční dramaturgický
plán a kurátorský program, v současnosti nezaviněně narušený, tvoří většinou šest premiérových autorských
výstav. Jedna kompletní výstava byla v jarních měsících, kdy epidemie eskalovala, zcela zrušena. S ohledem
na nevýdělečnou povahu umělecké galerie, vyplacenou městskou dotaci v oblasti kultury, vlastní zdroje a
rodinné zázemí, nemusel tým lidí stojící za chodem galerie doposud řešit výraznější existenční problémy. S
déle trvajícími omezeními by situace mohla být vážnější. Je však zřejmé, že vystavujícím umělcům i odborné
či širší veřejnosti uvedený kulturní prostor a kontinuita uměleckých aktivit zásadně chybí. Vždyť na zdejší
vernisáže či dernisáže chodí i 100 lidí.
V době vrcholící pandemie, kdy byla galerijní činnost neplánovaně pozastavena, nabídli galeristé na
jeden měsíc výstavní prostory iniciativě www.sijemerousky.cz. A tak se nevystavovalo, ale šilo, a tím
pomáhalo. V posledních dnech přemýšleli též o větší digitalizaci svých aktivit, avšak jak se situace začíná
rozvolňovat a omezující opatření jsou postupně rušena, věří, že prezentace výtvarného umění reagujícím
živým lidem je již v dohlednu. První výstavu, ve které autorky Anežka Abrtová, Eva Jaroňová a Marie
Štefáčková tematizují čtení a identifikaci sexuálních signálů v běžné komunikaci (často maskulinně
heterosexuální) v přiléhavě bohatém fantastickém mixu uměleckých forem, plánují otevřít již 3. 6. 2020.
Nenechte si ujít.

Foto: Kryštof Trávníček

CO SE DĚJE V BRNĚNSKÉ KULTUŘE
Děkujeme za vaše příběhy, které s námi sdílíte. Pokud chcete něco vzkázat sami sobě navzájem, napište na
kultura@brno.cz, vybrané příspěvky uveřejníme!
Husa na provázku konci května otevírá vlastní letní scénu provázek.dvůr, na které 29. května uvede
premiéru česko-romské inscenace divadelního a filmového režiséra Jiřího Havelky Gadžové jdou do nebe.
Díky open-air scéně budou moci podpořit množství nezávislých umělců, kteří jsou na Provázek přirozeně
navázaní. Návštěvníci se proto mohou těšit nejen na řadu divadelních představení, ale také na koncerty.
Sledujte program na www.provazek.cz.
Nahrávací studio Amaro records zve na kulturní workshopy a talentovou soutěž, které pořádají v květnu a
červnu v rámci projektu Amaro Records - žijeme (s) hudbou. Najdete je na jejich Facebooku ZDE.
Filharmonie Brno od tohoto týdne zase hraje živě! Sledujte www.filharmonie-brno.cz.

HaDivadlo zve na premiéru Ateliéru intermédií FaVU VUT Sedimenty, diagnózy, wellness, která se
uskuteční v pátek 5. 6. od 19.30. Další program sledujte na www.hadivadlo.cz.
Filmový festival Fakulty informatiky Masarykovy univerzity se uskuteční online ve dnech 22. 5. – 29. 5.
2020. Sledujte stránku festival.fi.muni.cz.
PonavaFest se letos uskuteční jako série koncertů, aby vám žádný neunikl, sledujte jejich Facebook ZDE.
Odbor kultury MMB 2020
kontakt: kultura@brno.cz
Pokud již nechcete dostávat tento newsletter, napište nám. Pokud naopak víte o někom, komu nechodí a měl
by, napište nám. Příspěvky jsou redakčně kráceny. Přepisování, kopírování, zobrazování a užívání obsahu i
jeho odvozenin je možné, a to s uvedením zdroje.

