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První ročník výstavy BRNĚNSKÝ HANDMADE přilákal  

3 685 návštěvníků 

V neděli  23. 11. 2014 skončil první ročník prodejní výstavy designové ruční tvorby 

v prostorách Richard Adam Gallery v Brně. Prvního ročníku, této jedinečné výstavy v Brně, se 

na výstavní ploše o rozloze 671 m2 zúčastnilo 43 výtvarníků a designérů z České a Slovenské 

republiky a 5 vystavovatelů z dalších zemí. Příležitost seznámit se s tvorbou a nasát tvůrčí 

atmosféru si nenechalo ujít 3 685 návštěvníků. Součástí výstavy byla i dobročinná vernisáž 

o.s. DebRa, na níž šel výtěžek dobrovolného vstupného v plné své výši a který činil 28 684 Kč.    

Další ročník výstavy proběhne v termínu 20. – 22. 11. 2015 opět v prostorách RA Gallery.  

   

„Brněnský handmade vznikl z absence něčeho obdobného v tomto regionu a klade si za cíl 

vytvořit jedinečnou a tradiční kulturní akci v Brně, která podporuje současnou autorskou a 

designovou ruční tvorbu. Naším přáním je nabídnout prostor pro vzájemné obohacení, přivést 

k sobě lidi, kteří umí, vymyslí a vyrobí a lidi, kteří hledají a ocení. A tohle se nám, i díky 

nádherným funkcionalistickým prostorám Richard Adam Gallery a velkorysému pojetí 

rozmístění vystavovatelů povedlo již na prvním ročníku. Celou akci provázela velmi příjemná 

a pohodová atmosféra a přesně takovou jsme si přáli. Jsme za to nesmírně vděční a 

považujeme to za obrovský úspěch.“ Shrnuje první ročník Markéta Weinigerová, zakladatelka 

výstavy Brněnský handmade. 

 

Návštěvníci na výstavě nalezli bytové a módní doplňky, hračky, šperky, oblečení, knihy, 

obrazy či drobné dekorace. Každý vystavovatel měl možnost vyniknout díky vzdušnému 

rozmístění výstavních ploch hodných galerie. Otevřeny byly i dílny k výrobě vlastích výrobků. 

Nechyběl ani dětský koutek s vlastním programem a dílničkami pro děti, odpočinkový koutek 

pro muže, kavárna s cukrárnou a šatna. Součástí výstavy byla dobročinná vernisáž o.s. DebRa 

pomáhající lidem s nemocí motýlích křídel, jehož patronkou je Jitka Čvančarová. 

 

Akce nebyla pouze prodejní, ale měla i kontraktační význam. Řada vystavovatelů nejen 

prodala své výrobky, ale byla jim nabídnuta spolupráce odbornou veřejností, či samotnou 

galerií. 

 

V případě zájmu o další informace nás kontaktujte na: bhm@brnenskyhandmade.cz   
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