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ALEXANDER NEUMANN, RUDOLF BAUMFELD (CONSTRUÇÃO ENTRE 1903—1904)

Villa Löw-Beer

DUŠAN SAMO JURKOVIČ (CONSTRUÇÃO EM 1906)

Villa Jurkovič

LUDWIG MIES VAN DER ROHE (CONSTRUÇÃO ENTRE 1929—1930)

Villa Tugendhat

ERNST WIESNER (CONSTRUÇÃO ENTRE 1927—1929)

Villa Stiassni

A Villa Tugendhat, projetada por Mies van der 
Rohe, é considerada uma construção-cha-
ve da arquitetura moderna, sendo incluída 
na Lista do Patrimônio Cultural Mundial da 
UNESCO. Sua excepcionalidade está na pureza 
arquitetônica formal, inserção no entorno da 
natureza e conexão entre os ambientes, as-
sim como nas soluções técnicas e de constru-
ção e no uso de materiais preciosos. A mútua 
compreensão entre o arquiteto e construto-
res, Greta e Fritz Tugendhat, exerceu papel 
essencial. Os Tugendhat provinham de famí-
lias judaicas alemãs ligadas à indústria e ao 
comércio na área têxtil. A origem judaica dos 
proprietários foi o motivo de sua emigração, 

em 1938. Em seguida a casa foi confiscada 
pela gestapo e no fim da guerra devastada 
pelo exército soviético. No final da década 
de 1940, o imóvel foi estatizado e funcionou 
nele uma escola de dança e mais tarde um 
instituto de reabilitação para crianças. A casa 
foi reformada pela primeira vez entre 1980 e 
1985 e usada para fins representativos da 
cidade. Desde 1994 é gerenciada pelo Mu-
seu da Cidade de Brno, que a abriu como o 
primeiro monumento da arquitetura moderna 
na República Tcheca, incluindo a instalação 
permanente do mobiliário original. Entre 2010 
e 2012, a Villa, já como patrimônio cultural, foi 
submetida a uma renovação complexa.    

A Villa Stiassni, chamada também a Villa 
de Governo, foi aberta ao público depois 
de ampla reforma no final do ano de 2014. 
Alfred Stiassni, empresário industrial têxtil 
de Brno, a construiu para sua família. Com 
a esposa Hermine contrataram um dos ar-
quitetos mais reconhecidos de Brno, Ernst 
Wiesner. Embora, vista por fora, a casa 
condiga com o modernismo individualista, 
dentro dela a família insistiu no luxo quase 
aristocrático com pequenos salões usados 
para fins representativos. Encontramos nela 
um rico revestimento de madeira, lareiras 
de mármore, estuques e o mobiliário sob 
medida que remetia à estética histórica. 

Faz parte da residência um amplo terraço 
com pórtico que se abre ao jardim de mais 
de três hectares. No jardim há uma quadra 
de tênis e uma piscina. Depois de residir por 
nove anos lá, a família de origem judaica 
foi obrigada a fugir diante da escalada do 
nazismo. Após a Segunda Guerra Mundial, 
o imóvel passou a ser usado como hotel de 
luxo para importantes visitas de Estado.  
Pernoitaram aqui, por exemplo, Edvard Be-
neš, Fidel Castro, o primeiro presidente da 
Indonésia, Sukarno, o presidente do Egito, 
Nasser, ou, por exemplo, Bill Gates. Atual-
mente, a casa é gerenciada pelo Instituto 
Nacional do Patrimônio Cultural.    

O empresário industrial Moritz Fuhrmann 
construiu entre os anos 1903 e 1904 uma 
casa representativa no estilo art nouveau 
na região de Černá Pole, no bairro de villas 
que se estendia sobre o parque Lužánky. 
Pelo projeto foi responsável o arquiteto 
vienense Alexander Neumann, inovador em 
soluções técnicas, que usou na casa uma 
claraboia imponente para a iluminação su-
perior da entrada principal ou um sistema 
de aquecimento central com um ponto de 
permutação de calor. A obra se destaca 
também pela qualidade na execução de 
trabalhos artesanais.Em 1913, Alfred Löw-
-Beer, coproprietário da bem-sucedida 

empresa têxtil Moses Löw-Beer, comprou 
a casa para a sua família. Na década de 
1930, o espaço da entrada principal foi 
reformado pelo arquiteto Rudolf Baum-
feld. Alfred doou a sua filha Greta, casa-
da Tugendhat, a parte superior do jardim 
para que ela construísse uma casa para 
a sua família (vide Villa Tugendhat). Na 
Villa Löw-Beer, renovada como patrimô-
nio cultural, está instalada a exposição 
permanente Mundo da Burguesia de Brno. 
Esse “house museum” é atualmente ge-
renciado pelo Museu da Região de Brno.

Dušan Jurkovič selou sua determinação 
de permanecer em Brno com a decisão de 
construir uma casa para si e sua família no 
lindo vilarejo de Žabovřesky. A escolha do 
local não foi casual: Žabovřesky, atualmen-
te um bairro de Brno, encontrava-se junto à 
cidade, no meio da bela paisagem recorta-
da pelo rio Svratka. No vilarejo predominava 
a população de língua tcheca e parecia 
ser o lugar ideal para se fundar um bairro 
artístico inspirado no bairro de Darmstadt, 
criado pelo arquiteto Josef Maria Olbrich, 
nascido em Opava, na região da Morávia-
-Silésia, ou no bairro de Hohe Warte, em 
Viena, criado por outro renomado nativo da 

Morávia, Josef Hoffmann. Jurkovič acabou 
não conseguindo realizar o bairro artístico, 
mas de qualquer forma sua residência re-
presenta uma das mais excepcionais obras 
da arquitetura moderna, inspirada pelas 
produções britânica e vienense com a pre-
sença de elementos da arte popular. Em 
2011, a construção passou por uma ampla 
reforma e hoje os visitantes podem ver nela 
uma exposição com a produção de Dušan 
Jurkovič nas Repúblicas Tcheca e Eslovaca 
e desfrutar da atmosfera singular da casa 
e do jardim. Atualmente a residência é ge-
renciada pela Galeria da Morávia de Brno.
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Estas quatros residências familiares que 
podem ser visitadas em Brno representam 
obras excepcionais no campo da constru-
ção de casas de família individuais, prove-
nientes tanto da época da modernidade 
e do art nouveau do início do século pas-
sado como da vanguarda do entreguer-
ras. Cada uma delas possui suas próprias 
especificidades marcadas pelo período 
no qual foram concebidas, mas sobre-
tudo pelo gosto e pelas possibilidades 
financeiras de seus proprietários. Trata-
va-se de empresários judeus da indústria 
têxtil que aproveitavam suas residências 
também para fins representativos. A ex-
ceção é o arquiteto Dušan Jurkovič que 

construiu a casa para si mesmo. O leitmo-
tiv de todas essas obras é a variedade de 
ideias sobre uma moradia familiar moder-
na. Os clientes contrataram importantes 
arquitetos de sua época, seja de Viena, 
no caso da Villa Löw-Beer, seja o astro 
alemão em ascensão, Ludwig Mies van 
der Rohe, ou o arquiteto brnense judeu 
mais importante, Ernst Wiesner. Jurkovič 
posteriormente abriu em sua casa um ate-
liê e um pequeno espaço de exposição, 
onde organizava apresentações de suas 
concepções arquitetônicas e de design 
sobre a forma moderna de morar. 
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ideias sobre uma moradia familiar moder-
na. Os clientes contrataram importantes 
arquitetos de sua época, seja de Viena, 
no caso da Villa Löw-Beer, seja o astro 
alemão em ascensão, Ludwig Mies van 
der Rohe, ou o arquiteto brnense judeu 
mais importante, Ernst Wiesner. Jurkovič 
posteriormente abriu em sua casa um ate-
liê e um pequeno espaço de exposição, 
onde organizava apresentações de suas 
concepções arquitetônicas e de design 
sobre a forma moderna de morar. 
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ALEXANDER NEUMANN, RUDOLF BAUMFELD (CONSTRUÇÃO ENTRE 1903—1904)

Villa Löw-Beer

DUŠAN SAMO JURKOVIČ (CONSTRUÇÃO EM 1906)

Villa Jurkovič

LUDWIG MIES VAN DER ROHE (CONSTRUÇÃO ENTRE 1929—1930)

Villa Tugendhat

ERNST WIESNER (CONSTRUÇÃO ENTRE 1927—1929)

Villa Stiassni

A Villa Tugendhat, projetada por Mies van der 
Rohe, é considerada uma construção-cha-
ve da arquitetura moderna, sendo incluída 
na Lista do Patrimônio Cultural Mundial da 
UNESCO. Sua excepcionalidade está na pureza 
arquitetônica formal, inserção no entorno da 
natureza e conexão entre os ambientes, as-
sim como nas soluções técnicas e de constru-
ção e no uso de materiais preciosos. A mútua 
compreensão entre o arquiteto e construto-
res, Greta e Fritz Tugendhat, exerceu papel 
essencial. Os Tugendhat provinham de famí-
lias judaicas alemãs ligadas à indústria e ao 
comércio na área têxtil. A origem judaica dos 
proprietários foi o motivo de sua emigração, 

em 1938. Em seguida a casa foi confiscada 
pela gestapo e no fim da guerra devastada 
pelo exército soviético. No final da década 
de 1940, o imóvel foi estatizado e funcionou 
nele uma escola de dança e mais tarde um 
instituto de reabilitação para crianças. A casa 
foi reformada pela primeira vez entre 1980 e 
1985 e usada para fins representativos da 
cidade. Desde 1994 é gerenciada pelo Mu-
seu da Cidade de Brno, que a abriu como o 
primeiro monumento da arquitetura moderna 
na República Tcheca, incluindo a instalação 
permanente do mobiliário original. Entre 2010 
e 2012, a Villa, já como patrimônio cultural, foi 
submetida a uma renovação complexa.    

A Villa Stiassni, chamada também a Villa 
de Governo, foi aberta ao público depois 
de ampla reforma no final do ano de 2014. 
Alfred Stiassni, empresário industrial têxtil 
de Brno, a construiu para sua família. Com 
a esposa Hermine contrataram um dos ar-
quitetos mais reconhecidos de Brno, Ernst 
Wiesner. Embora, vista por fora, a casa 
condiga com o modernismo individualista, 
dentro dela a família insistiu no luxo quase 
aristocrático com pequenos salões usados 
para fins representativos. Encontramos nela 
um rico revestimento de madeira, lareiras 
de mármore, estuques e o mobiliário sob 
medida que remetia à estética histórica. 

Faz parte da residência um amplo terraço 
com pórtico que se abre ao jardim de mais 
de três hectares. No jardim há uma quadra 
de tênis e uma piscina. Depois de residir por 
nove anos lá, a família de origem judaica 
foi obrigada a fugir diante da escalada do 
nazismo. Após a Segunda Guerra Mundial, 
o imóvel passou a ser usado como hotel de 
luxo para importantes visitas de Estado.  
Pernoitaram aqui, por exemplo, Edvard Be-
neš, Fidel Castro, o primeiro presidente da 
Indonésia, Sukarno, o presidente do Egito, 
Nasser, ou, por exemplo, Bill Gates. Atual-
mente, a casa é gerenciada pelo Instituto 
Nacional do Patrimônio Cultural.    

O empresário industrial Moritz Fuhrmann 
construiu entre os anos 1903 e 1904 uma 
casa representativa no estilo art nouveau 
na região de Černá Pole, no bairro de villas 
que se estendia sobre o parque Lužánky. 
Pelo projeto foi responsável o arquiteto 
vienense Alexander Neumann, inovador em 
soluções técnicas, que usou na casa uma 
claraboia imponente para a iluminação su-
perior da entrada principal ou um sistema 
de aquecimento central com um ponto de 
permutação de calor. A obra se destaca 
também pela qualidade na execução de 
trabalhos artesanais.Em 1913, Alfred Löw-
-Beer, coproprietário da bem-sucedida 

empresa têxtil Moses Löw-Beer, comprou 
a casa para a sua família. Na década de 
1930, o espaço da entrada principal foi 
reformado pelo arquiteto Rudolf Baum-
feld. Alfred doou a sua filha Greta, casa-
da Tugendhat, a parte superior do jardim 
para que ela construísse uma casa para 
a sua família (vide Villa Tugendhat). Na 
Villa Löw-Beer, renovada como patrimô-
nio cultural, está instalada a exposição 
permanente Mundo da Burguesia de Brno. 
Esse “house museum” é atualmente ge-
renciado pelo Museu da Região de Brno.

Dušan Jurkovič selou sua determinação 
de permanecer em Brno com a decisão de 
construir uma casa para si e sua família no 
lindo vilarejo de Žabovřesky. A escolha do 
local não foi casual: Žabovřesky, atualmen-
te um bairro de Brno, encontrava-se junto à 
cidade, no meio da bela paisagem recorta-
da pelo rio Svratka. No vilarejo predominava 
a população de língua tcheca e parecia 
ser o lugar ideal para se fundar um bairro 
artístico inspirado no bairro de Darmstadt, 
criado pelo arquiteto Josef Maria Olbrich, 
nascido em Opava, na região da Morávia-
-Silésia, ou no bairro de Hohe Warte, em 
Viena, criado por outro renomado nativo da 

Morávia, Josef Hoffmann. Jurkovič acabou 
não conseguindo realizar o bairro artístico, 
mas de qualquer forma sua residência re-
presenta uma das mais excepcionais obras 
da arquitetura moderna, inspirada pelas 
produções britânica e vienense com a pre-
sença de elementos da arte popular. Em 
2011, a construção passou por uma ampla 
reforma e hoje os visitantes podem ver nela 
uma exposição com a produção de Dušan 
Jurkovič nas Repúblicas Tcheca e Eslovaca 
e desfrutar da atmosfera singular da casa 
e do jardim. Atualmente a residência é ge-
renciada pela Galeria da Morávia de Brno.
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Estas quatros residências familiares que 
podem ser visitadas em Brno representam 
obras excepcionais no campo da constru-
ção de casas de família individuais, prove-
nientes tanto da época da modernidade 
e do art nouveau do início do século pas-
sado como da vanguarda do entreguer-
ras. Cada uma delas possui suas próprias 
especificidades marcadas pelo período 
no qual foram concebidas, mas sobre-
tudo pelo gosto e pelas possibilidades 
financeiras de seus proprietários. Trata-
va-se de empresários judeus da indústria 
têxtil que aproveitavam suas residências 
também para fins representativos. A ex-
ceção é o arquiteto Dušan Jurkovič que 

construiu a casa para si mesmo. O leitmo-
tiv de todas essas obras é a variedade de 
ideias sobre uma moradia familiar moder-
na. Os clientes contrataram importantes 
arquitetos de sua época, seja de Viena, 
no caso da Villa Löw-Beer, seja o astro 
alemão em ascensão, Ludwig Mies van 
der Rohe, ou o arquiteto brnense judeu 
mais importante, Ernst Wiesner. Jurkovič 
posteriormente abriu em sua casa um ate-
liê e um pequeno espaço de exposição, 
onde organizava apresentações de suas 
concepções arquitetônicas e de design 
sobre a forma moderna de morar. 
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Villa Jurkovič

Jana Nečase 2

XII—II SÁB—DOM 10—12, 12.30—16.00 
III QUI—DOM 10—12, 12.30—18.00 
IV—X TER—DOM 10—12, 12.30—18.00 
XI QUI—DOM 10—12, 12.30—16.00

moravska-galerie.cz/jurkovicova-vila

Villa Stiassni

Hroznová 82/14

IV—X SEX—SEG 10.00—18.00 
XI—III SEX—SEG 9.00—17.00

www.vila-stiassni.cz

ŽABOVŘESKY

VEVEŘÍ

Villa Löw-Beer

Drobného 297/22

VILLA LÖW-BEER, GALERIA E CAFÉ 
TER—DOM 10.00—18.00

JARDIM 
NO INVERNO 10.00—18.00 
NO VERÃO 10.00—20.00

www.vilalowbeer.cz

Villa Tugendhat

Černopolní 45

II—XI TER—DOM 9.00—17.00 
III—X TER—DOM 10.00—18.00

É necessário fazer reserva.

www.tugendhat.eu

leden-únor sobota-neděle 10.00-12.00 a 
12.30-16.00

březen čtvrtek-neděle 10.00-12.00 a 
12.30-18.00

duben-říjen úterý-neděle 10.00-12.00 a 
12.30-18.00

listopad čtvrtek-neděle 10.00-12.00 a 
12.30-16.00

prosinec sobota-neděle 10.00-12.00 a 
12.30-16.00
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ALEXANDER NEUMANN, RUDOLF BAUMFELD (CONSTRUÇÃO ENTRE 1903—1904)

Villa Löw-Beer

DUŠAN SAMO JURKOVIČ (CONSTRUÇÃO EM 1906)

Villa Jurkovič

LUDWIG MIES VAN DER ROHE (CONSTRUÇÃO ENTRE 1929—1930)

Villa Tugendhat

ERNST WIESNER (CONSTRUÇÃO ENTRE 1927—1929)

Villa Stiassni

A Villa Tugendhat, projetada por Mies van der 
Rohe, é considerada uma construção-cha-
ve da arquitetura moderna, sendo incluída 
na Lista do Patrimônio Cultural Mundial da 
UNESCO. Sua excepcionalidade está na pureza 
arquitetônica formal, inserção no entorno da 
natureza e conexão entre os ambientes, as-
sim como nas soluções técnicas e de constru-
ção e no uso de materiais preciosos. A mútua 
compreensão entre o arquiteto e construto-
res, Greta e Fritz Tugendhat, exerceu papel 
essencial. Os Tugendhat provinham de famí-
lias judaicas alemãs ligadas à indústria e ao 
comércio na área têxtil. A origem judaica dos 
proprietários foi o motivo de sua emigração, 

em 1938. Em seguida a casa foi confiscada 
pela gestapo e no fim da guerra devastada 
pelo exército soviético. No final da década 
de 1940, o imóvel foi estatizado e funcionou 
nele uma escola de dança e mais tarde um 
instituto de reabilitação para crianças. A casa 
foi reformada pela primeira vez entre 1980 e 
1985 e usada para fins representativos da 
cidade. Desde 1994 é gerenciada pelo Mu-
seu da Cidade de Brno, que a abriu como o 
primeiro monumento da arquitetura moderna 
na República Tcheca, incluindo a instalação 
permanente do mobiliário original. Entre 2010 
e 2012, a Villa, já como patrimônio cultural, foi 
submetida a uma renovação complexa.    

A Villa Stiassni, chamada também a Villa 
de Governo, foi aberta ao público depois 
de ampla reforma no final do ano de 2014. 
Alfred Stiassni, empresário industrial têxtil 
de Brno, a construiu para sua família. Com 
a esposa Hermine contrataram um dos ar-
quitetos mais reconhecidos de Brno, Ernst 
Wiesner. Embora, vista por fora, a casa 
condiga com o modernismo individualista, 
dentro dela a família insistiu no luxo quase 
aristocrático com pequenos salões usados 
para fins representativos. Encontramos nela 
um rico revestimento de madeira, lareiras 
de mármore, estuques e o mobiliário sob 
medida que remetia à estética histórica. 

Faz parte da residência um amplo terraço 
com pórtico que se abre ao jardim de mais 
de três hectares. No jardim há uma quadra 
de tênis e uma piscina. Depois de residir por 
nove anos lá, a família de origem judaica 
foi obrigada a fugir diante da escalada do 
nazismo. Após a Segunda Guerra Mundial, 
o imóvel passou a ser usado como hotel de 
luxo para importantes visitas de Estado.  
Pernoitaram aqui, por exemplo, Edvard Be-
neš, Fidel Castro, o primeiro presidente da 
Indonésia, Sukarno, o presidente do Egito, 
Nasser, ou, por exemplo, Bill Gates. Atual-
mente, a casa é gerenciada pelo Instituto 
Nacional do Patrimônio Cultural.    

O empresário industrial Moritz Fuhrmann 
construiu entre os anos 1903 e 1904 uma 
casa representativa no estilo art nouveau 
na região de Černá Pole, no bairro de villas 
que se estendia sobre o parque Lužánky. 
Pelo projeto foi responsável o arquiteto 
vienense Alexander Neumann, inovador em 
soluções técnicas, que usou na casa uma 
claraboia imponente para a iluminação su-
perior da entrada principal ou um sistema 
de aquecimento central com um ponto de 
permutação de calor. A obra se destaca 
também pela qualidade na execução de 
trabalhos artesanais.Em 1913, Alfred Löw-
-Beer, coproprietário da bem-sucedida 

empresa têxtil Moses Löw-Beer, comprou 
a casa para a sua família. Na década de 
1930, o espaço da entrada principal foi 
reformado pelo arquiteto Rudolf Baum-
feld. Alfred doou a sua filha Greta, casa-
da Tugendhat, a parte superior do jardim 
para que ela construísse uma casa para 
a sua família (vide Villa Tugendhat). Na 
Villa Löw-Beer, renovada como patrimô-
nio cultural, está instalada a exposição 
permanente Mundo da Burguesia de Brno. 
Esse “house museum” é atualmente ge-
renciado pelo Museu da Região de Brno.

Dušan Jurkovič selou sua determinação 
de permanecer em Brno com a decisão de 
construir uma casa para si e sua família no 
lindo vilarejo de Žabovřesky. A escolha do 
local não foi casual: Žabovřesky, atualmen-
te um bairro de Brno, encontrava-se junto à 
cidade, no meio da bela paisagem recorta-
da pelo rio Svratka. No vilarejo predominava 
a população de língua tcheca e parecia 
ser o lugar ideal para se fundar um bairro 
artístico inspirado no bairro de Darmstadt, 
criado pelo arquiteto Josef Maria Olbrich, 
nascido em Opava, na região da Morávia-
-Silésia, ou no bairro de Hohe Warte, em 
Viena, criado por outro renomado nativo da 

Morávia, Josef Hoffmann. Jurkovič acabou 
não conseguindo realizar o bairro artístico, 
mas de qualquer forma sua residência re-
presenta uma das mais excepcionais obras 
da arquitetura moderna, inspirada pelas 
produções britânica e vienense com a pre-
sença de elementos da arte popular. Em 
2011, a construção passou por uma ampla 
reforma e hoje os visitantes podem ver nela 
uma exposição com a produção de Dušan 
Jurkovič nas Repúblicas Tcheca e Eslovaca 
e desfrutar da atmosfera singular da casa 
e do jardim. Atualmente a residência é ge-
renciada pela Galeria da Morávia de Brno.
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Estas quatros residências familiares que 
podem ser visitadas em Brno representam 
obras excepcionais no campo da constru-
ção de casas de família individuais, prove-
nientes tanto da época da modernidade 
e do art nouveau do início do século pas-
sado como da vanguarda do entreguer-
ras. Cada uma delas possui suas próprias 
especificidades marcadas pelo período 
no qual foram concebidas, mas sobre-
tudo pelo gosto e pelas possibilidades 
financeiras de seus proprietários. Trata-
va-se de empresários judeus da indústria 
têxtil que aproveitavam suas residências 
também para fins representativos. A ex-
ceção é o arquiteto Dušan Jurkovič que 

construiu a casa para si mesmo. O leitmo-
tiv de todas essas obras é a variedade de 
ideias sobre uma moradia familiar moder-
na. Os clientes contrataram importantes 
arquitetos de sua época, seja de Viena, 
no caso da Villa Löw-Beer, seja o astro 
alemão em ascensão, Ludwig Mies van 
der Rohe, ou o arquiteto brnense judeu 
mais importante, Ernst Wiesner. Jurkovič 
posteriormente abriu em sua casa um ate-
liê e um pequeno espaço de exposição, 
onde organizava apresentações de suas 
concepções arquitetônicas e de design 
sobre a forma moderna de morar. 
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