KULTURNÍ PROSTOR S KAVÁRNOU
Místo: Nádvoří Pražákova paláce, Moravská galerie
v Brně, Husova 18, Brno
Sdružení 4AM Fórum pro architekturu a média ve spolupráci s
Moravskou galerií v Brně otevřelo nový variabilní kulturní prostor s
galerijní kavárnou PRAHA. Principem tohoto prostoru je otevřenost,
bezbariérovost, volný pohyb a svoboda vyjádření.
V kulturním prostoru PRAHA navazuje 4AM na svou předchozí činnost týkající se
architektury, urbanismu, městského prostoru, současného umění a umění nových médií.
Za účasti odborné i široké veřejnosti zde jsou formou otevřených diskuzí, mezinárodních
workshopů, přednášek, výstav a akcí ve veřejném prostoru artikulovány a kriticky
zkoumány aktuální kulturně-společenské fenomény a související problémy a otázky. Tato
dramaturgická náplň se stala východiskem architektonického projektu, jehož autory jsou
Jakub Kopec a Jaroslav Sedlák.

PRAHA je denní kavárnou a barem v nekuřáckém a bezbariérovém prostředí s
posezením uvnitř i celoroční zahrádkou na nádvoří Pražákova paláce. Proměnlivá nabídka
kvalitního občerstvení a nápojů od pečlivě vybraných lokálních dodavatelů (Slavkovský
pivovar, pražírna Coffee Sheep, Hostětínský mošt, Pragomošt, rodinná likérka Žufánek,
Sonnentor, Moravská banka vín) reaguje na sezónní možnosti. Součástí plánovaného
programu budou i tematická setkání s místními foodblogery, nadšenci i profesionály z
oblasti gastronomie. Součástí prostoru je veřejná knihovna s odbornými publikacemi a
periodiky o současné architektuře, designu a umění. Jako přednáškový a výstavní prostor
se stane dějištěm odborných přednášek architektů a teoretiků, uměleckých intervencí,
workshopů, happeningů, diskuzí a fór, audiovizuální projekcí a sympózií. Budou zde
pořádány koncerty elektronické, improvizované a soudobé klasické hudby, taneční
improvizace, autorské a experimentální divadlo.

Platforma 4AM dosud uskutečnila řadu projektů, jenž se staly výraznou součástí
kulturního dění v Brně (např. Umění a osvobození. Evropa 1943-1967: Lidé revoltující,
výstava Kompaktní město, Urban divan, výstava Zabij svého Fuchse: Psychoanalýza

současné brněnské architektury, REthinking Media Arts in C(K)ollaborative Environments,
Expozice jednoho projektu, Move the City a další. Dvě z výstav 4AM byly součástí
instalace Asking architecture v pavilonu České a Slovenské republiky na 13. Bienále
architektury v Benátkách v roce 2012. Mezi léty 2011-2012 4AM provozovalo brněnskou
Galerii architektury a v následujících dvou letech kulturní centrum na Rosické ulici v Brně.

Kontakt:
PRAHA/Fórum pro architekturu a média
Husova 18, 602 00 Brno
www.prahavbrne.cz
prahavbrne@gmail.com
otevírací doba: po-pá 12-24 h, so+ne 16-24 h
4AM Fórum pro architekturu a média
www.forum4am.cz, forum4am@gmail.com

