TISKOVÁ ZPRÁVA
Muzeum hlavního města Prahy – Centrum památek moderní architektury
pořádá od 15. 2. do 1. 4. 2018
v galerii Studijního a dokumentačního centra Norbertov,
Nad Hradním vodojemem 53/13, Praha 6 – Střešovice,
výstavu

Brno a Suomi
Muzeum hlavního města Prahy zahajuje dne 15. 2. 2018 výstavu s názvem Brno a Suomi,
která je další z cyklu výstav Studijního a dokumentačního centra Norbertov, které se
věnuje památkám moderní architektury. Výstava má za cíl připomenout význam
brněnské architektonické scény a její rozvoj v meziválečných letech.
Výstava Brno a Suomi prezentuje vzájemné vztahy mezi osobnostmi moravské metropole
a finskými protagonisty uměleckého, kulturního a společenského dění, a to na příkladu
brněnského architekta, významného publicisty a organizátora Františka Kalivody (1913–1971).
V období mezi světovými válkami, kdy Brno patřilo k nejprogresivnějším městům
Československa, navázal Kalivoda kontakty s takovými osobnostmi, jakými byli Alvar a Aino
Aaltovi, Maire Gullichsenová, Nils-Gustav Hahl a další.
Exkluzivní součástí výstavy je malá expozice originálních kusů nábytku navržených Alvarem
Aaltem ve spolupráci s Ottou Korhonenem a realizovaných společností Artek. Artek
(art + tekniikka, tedy umění + technika) byla společnost, jejíž vznik v roce 1935 iniciovali právě
Alvar a Aino Aaltovi, Maire Gullichsenová a Nils-Gustav Hahl. Jejím cílem bylo „prodávat
nábytek a podporovat moderní kulturu bydlení pomocí výstav i jinak“. Funkce a estetika
nábytku Arteku byla založena na originální myšlence Aaltova L-systému, konstrukčně
využívajícího tvárnosti ohýbané lepené překližky, s níž designér několik let experimentoval,
aby dosáhl optimální pružnosti a pevnosti v zátěži. Z této produkce pocházejí dnes již dobře
známé typy židlí, křesel, stolků a pohovek, jejichž nadčasovost a funkčnost je oceňována
a vyhledávána dodnes. Export nábytkového sortimentu do Československa zajišťovala firma
od roku 1937 ve spolupráci s brněnským architektem Františkem Kalivodou, který působil jako
generální zástupce společnosti. Propagace a prodej výrobků společnosti Artek probíhaly
zejména prostřednictvím pražské a brněnské prodejny firmy Aka, kterou založil v roce 1932
brněnský architekt Bohuslav Fuchs s rodinou.
Kalivoda tímto způsobem mimo jiné uskutečňoval své představy o vzájemné mezinárodní
spolupráci a šíření idejí internacionálního stylu, který se v té době v Evropě stal téměř jediným
určujícím směrem v oblasti architektonické, interiérové či designové tvorby a produkce. Jeho
ideje a principy spojovaly řadu avantgardních umělců té doby bez ohledu na jejich profesní,
státní či národnostní příslušnost. Díky propagaci, například formou medializace v odborných
i společenských časopisech, sbornících či teoretických publikacích nebo v rámci mezinárodních

organizací, sdružení, spolků, výstav či konferencí, se tento směr dostával do povědomí odborné
i laické veřejnosti a ovlivňoval životní styl v mnoha zemích nejen evropského kontinentu.
Doprovodný program k výstavě:
František Kalivoda a Artek
Dne 14. 3. 2018 od 17.00 hodin přednese historik architektury a autor výstavy Mgr. Jindřich
Chatrný přednášku, která blíže představí finskou společnost Artek a úlohu Františka Kalivody
při jejím uvedení do Československa.
Na akci je nutná rezervace míst pomocí rezervačního formuláře:
http://muzeumprahy.cz/frantisek-kalivoda-a-artek/
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