
projekty pro divadlo



výzva / open call

Spolek Divadlo na výstavišti usiluje od roku 2019 o oživení nevyužívané budovy funkcionalistického
divadla na brněnském výstavišti. Pro sezónu 2022 hledáme partnery, kteří budou mít zájem v
divadle uspořádat koncert, divadelní představení, výstavu, performance, přednášku, workshop nebo
komunitní akci. Budova je vhodná i pro natáčení hudebních nebo tanečních klipů.

Prostory nabízíme k využití za nekomerčních podmínek, požadujeme pouze symbolický příspěvek na
provoz budovy. Pořádané akce musí respektovat technická a bezpečnostní omezení vyplývající ze
stavu objektu. K dispozici jsou tři sály pro komorní produkci, výstavní prostory bývalé kavárenské
galerie a divadelní přísálí, kromě toho také zázemí pro pořadatele a sociální zařízení (kuchyňka,
toalety).

Pořadatel akce si na vlastní náklady zajistí kompletně provoz akce včetně úklidu před akcí a po akci,
instalaci, pořadatelskou službu a propagaci. Spolek Divadlo na výstavišti se na požádání připojí k
propagaci akce na webu, můžeme také zapůjčit vlastní vybavení (nábytek, světla) nebo
zprostředkovat výpůjčku od provozovatele výstaviště.

Poptávku, nabídky a dotazy zasílejte na adresu holecek@divadlonavystavisti.cz

projekty pro divadlo  /  místo pro vaše projekty
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galerie

Původní prostory kavárenské lodžie byly dodatečně uzavřené
okny a byly do nich vestavěné kancelářské kóje. Pro výstavní
účely jsou k dispozici čtyři menší výstavní kóje s plochami 8 m2

+ 8 m2 + 16 m2 + 12 m2 propojené částečně mezi sebou a do
chodby. Celkem je v galerii k dispozici pro instalaci přibližně 85
metrů stěn, výška stěn v kójích je 2,5 m, výška stropu 3,6 m.



galerie Galerie má přímé osvětlení okny, bez možnosti zatemnění
prostoru. Pro projekci je možné zatemnění některé z kójí.

Galerie nemá stálou pořadatelskou službu, je vhodná především
pro časově omezené projekty typu pop-up výstava nebo výstava
pro organizované skupiny.

Pohled na propojené výstavní kóje

Pohled do chodby galerie



sály V patře budovy se nachází tři komorní sály se samostatným přístupem
po bočním točitém schodišti. Plocha sálů je 55 m2 (sál A), 32 m2 (sál B)
+ 32 m2 (sál C). Sály jsou prosvětlené velkými okny, mají parketovou
podlahu.

Z chodby u sálů je přístupné zázemí pro pořadatele, toalety pro
návštěvníky a prostory galerie.



Největší sál (A) se hodí k produkci pro přibližně 30-40 diváků, je možné 
ho také zatemnit a promítat nebo využít světla.

sály



přísálí V přízemí budovy je k dispozici boční přísálí hlavního sálu.
S plochou 100 m2 se hodí především pro hudební
produkce nebo přednášky s kapacitou přibližně 50-80
diváků.

Přísálí je v letním období možné spojovacími dveřmi
propojit přímo s venkovními prostorami.



podmínky, termíny a kontakty

Spolek Divadlo na výstavišti (DnV) poskytuje prostory v divadle a součinnost při jejich využití.

Pořadatel / organizátor akce se zavazuje:

- respektovat všechna bezpečnostní omezení vyplývající ze stavebně-technického stavu budovy

- na vlastní náklady provést úklid a přípravu prostor před akcí a po akci

- zajistit pořadatelskou službu a dohled po celou dobu užívání prostor

- zaplatit spolku Divadlo na výstavišti jednorázový příspěvek 500 Kč na provoz budovy, pokud

se spolkem DnV nedomluví na jiné formě úhrady

Obě strany se zavazují k vzájemné propagaci a sdílení obsahu pro média, především
fotodokumentace z akce.

Výzva platí pro akce uspořádané kdykoliv v průběhu kalendářního roku 2022.

Poptávku, nabídky a upřesňující dotazy mohou zájemci o využití prostor směřovat na předsedu
spolku Petra Holečka na email: holecek@divadlonavystavisti.cz
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