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S využitím evropských fi nancí otevřelo brtnic-
ké Muzeum Josefa Hoff manna 6. prosince novou 
expozici představující designérskou i architekto-
nickou tvorbu místního rodáka Josefa Hoff manna 
(1870-1956). 

V originální výmalbě navržené samotným Hoff -
mannem přibyly k původním modelům Hoff -
mannových významných staveb další, a sice Sana-
torium Purkersdorf, kabaret Fledermaus a palác 
Stoclet. Vystaveny jsou designérské předměty – 
nábytek, slánky, cukřenky, příbory a další. 

Inspirace Hoff mannem dokládají v expozici 
vystavená díla současných designérů, např. žar-
diniéry a košíky na ovoce od afrického designéra 
Heatha Nashe, křeslo Kubus od Jana Plecháče ane-
bo sofa Club od fi rmy Wi� mann Möbelwerkstät-
ten, do které se návštěvníci mohou i posadit. 

Zastoupeni jsou i další současní tvůrci - Ondřej 
Čižmář, Klaudia Ďugelová, Bianka Sandra Fúká-
riová, Caroline Mann, Jakub Polanka, Claesson 
Koivisto Rune, Petr Vykoukal. Hned v průjezdu 
domu oslovuje návštěvníka geometrická instalace 
Esther Stocker odkazující na Hoff mannovu zálibu 
ve čtvercích.

Expozici mohou návštěvníci nově procházet i 
bez průvodce, rozšířené informace o dílech načíta-
jí přes QR kódy. V zahradě jsou pak nainstalovány 
nové herní prvky od tvůrců Herrmanna & Coufa-
la, kteří tvoří design z recyklovaných materiálů.  

V nové expozici si zájemci mohou přečíst také 
knížky, které se zabývají pojmem Hoff mann a 
byly vydány v posledních třiceti letech. Její sou-
částí je rovněž titul Domeček Josefa Hoff manna - 
jde o dvě nová leporela pro děti ve věku do dvou 
let. S originálními kresbami je vytvořila umělkyně 
Maria Makeeva v kontrastním černobílém, a pak 

barevném provedení. 
Expozice je rovněž zapojena do přeshraničního 

projektu Josef Hoff mann nově digitální. Přesu-
nout ji i do digitální podoby se podařilo díky zapo-
jení New Design University v St. Pöltenu. Její tým 

v čele s odbornou pracovnicí Christine Schwaiger 
expozici připravoval a nechyběl při brtnické verni-
sáži.

Rodný dům J. Hoff manna je v majetku města 
Brtnice. Od roku 2006 jej spravuje Moravská gale-
rie v Brně (MG), dům je společným pracovištěm 
této galerie a vídeňského Muzea užitého umění 
(MAK). 

Při vernisáži připomněli zástupci obou těchto 
institucí emotivně i genezi vzniku a rozvoje Hoff -
mannova muzea. „Když jsme sem přijeli před mno-
ha lety, tak jsme museli vyklízet zahradní techniku 
z nádvoří… Kdyby paní starostka Švaříčková řekla 
ne, my tady dál budeme skladovat techniku, protože 
je to pro město výhodnější, tak bychom se nikdy nedo-
stali k tomu dnešnímu stavu,“ ocenil ředitel MG Jan 
Press. 

Ředitel muzea MAK Vídeň Rainald Franz, jeden 
z kurátorů nové expozice, označil uplynulý rok za 
nejintenzivnější v dosavadní spolupráci zapoje-
ných institucí. Vyzdvihl, že se podařilo v Brtnici 
vytvořit i formou rezidenčního bydlení prostor též 
pro nové kreativní postoje, pro setkávání designé-
rů a studentů.

Rostislav Koryčánek z Moravské galerie Brno, 
druhý z kurátorů expozice, vyjádřil velké očeká-
vání, že současné vedení města Brtnice bude stej-
ně otevřené spolupráci, jako to předchozí. Dům 
podle něho bude žít v dalších měsících akcemi a 
workshopy. 

Novinkou související s provozem muzea je nauč-
ná stezka Brtnicí a okolím po stopách J. Hoff man-
na. Jedním z jejích zastavení je i jihlavské gymnázi-
um. Tady stezka připomíná Hoff mannovy studijní 
neúspěchy, které ho nasměrovaly na cestu archi-
tekta.   

KŘESLO Purkersdorf (1904) a model Sanatoria 
Westend (1904) v Rakousku z tvorby Josefa Hoff m-
nanna v jeho nové brtnické expozici. 
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