Tisková konference – 30. 6. 2021
Arnoldova vila a zahájení jejího projektu Centrum dialogu – záchrana a rehabilitace
Arnoldovy vily
Brněnská kulturní památka, secesní Arnoldova vila se dočká rekonstrukce. Brno získalo dotaci 38, 5
milionů korun z Norských fondů. V současné době patří vila mezi ohrožené památky v České
republice. Hlavním cílem je tedy budovu společně se zahradou opravit. V ní vznikne Centrum
dialogu.
Muzeum města Brna, které má památkově chráněnou vilu ve správě, obdrželo Rozhodnutí o
poskytnutí dotace, která činí 38 500 000 korun, tedy přesně 32, 79 % celkových výdajů. Jde o
maximum, které bylo možné obdržet. Z toho z Fondů EHP a Norska je poskytnuto 32 725 000 Kč (27,
87 %) a ze státního rozpočtu 5 775 000 (4, 92%). Celkové výdaje jsou ve výši 117 406 831 Kč, na
kofinancování tedy zbývá 78 906 831 Kč (67, 21%). Dotaci je možné čerpat do 30. 4. 2024, kdy musí
být celý projekt dokončen.
Kromě samotné rekonstrukce vily a její proměny na Centrum dialogu je plánována revitalizace
zahrady a její rozšíření o další pozemek, který umožní propojení se zahradou vily Löw‐Beer. Díky
tomu vznikne nový průchod z Lužánek do Černých Polí. Financování parkových úprav je zatím
v řešení, vzhledem k tomu, že není možné na ně využít prostředky z Norských fondů. Statutární
město Brno hodlá pro realizaci tohoto záměru žádat dotaci z operačního programu Životní prostředí,
jakmile bude na podzim vypsána výzva.
Centrum dialogu v Arnoldově vile bude určeno laické i odborné veřejnosti se zájmem o architekturu
a historii 19. – 21. století. Probíhat zde bude výstavní, vzdělávací, badatelská i volnočasová a
komunitní činnost. Vedle stálé expozice o historii Arnoldovy vily a osobnosti stavitele Josefa Arnolda
zde bude vybudováno infocentrum Brněnského architektonického manuálu, který se věnuje
mapování moderní brněnské architektury. V budově bude multifunkční sál, prostory pro workshopy a
sympozia nebo co‐workingové kanceláře pro kurátory výstav a organizátory akcí, bude sem
přestěhováno Studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat.
V rámci tiskové konference uspořádané při příležitosti zahájení projektu bude zveřejněna strategie
využití objektu Arnoldovy vily v budoucnosti. V souvislosti s tím budou podány informace o Fondech
EHP a Norska. Z hlediska stavebně technického představí projekt projektanti z projekční kanceláře
A99. Strategii budoucího využití objektu přiblíží představitelé Muzea města Brna společně s dalšími
partnery projektu – spolky Meeting Brno, Kulturní centrum Josefa Arnolda a s týmem Brněnského
architektonického manuálu. Hlavním investorem rekonstrukce spojené se záchranou cenné památky
je Statutární město Brno, proto na tiskové konferenci vystoupí i zástupci politické reprezentace
města. Pozváni jsou zástupci ministerstev financí a kultury a v neposlední řadě i velvyslanec Norského
království v ČR jako představitel donorské země, v níž má Muzeum města Brna významného partnera
v Národním muzeu umění, architektury a designu v Oslo.

