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Muzeum romské kultury s.p.o. 

•Vznik v roce 1991 jako nezisková organizace 
•Od roku 2005 státní příspěvková organizace 
•V roce 2017 se jedná o převedení památníku Hodonín a Lety u Písku 
•Sbírky – 25 000 předmětů, 13 fondů 
 
 
 

 



Služby pro veřejnost a badatele 

•Výstavy  
•Knihovna a studovna 
•Pietní akty – připomínka romského holokaustu 
•Doprovodný program k výstavám – komentované prohlídky, dílny a 
workshopy 
•Muzejní noc 
•Edukační programy pro školy a učitele 
•Přednášky 
•Bulletin 
•Umělecké sympozium 
•Spolupráce s kulturními institucemi 
•Spolupráce na akcích pro širokou brněnskou veřejnost 
 
 
 

 

 

 



Stálá expozice Příběh Romů 

-Stálá expozice Příběh Romů – v šesti výstavních sálech představuje 
historii Romů až do současnosti 
- Od jejich předků ve starověké Indii, přes příchod Romů do Evropy v 
11. století, až po události druhé světové války – celý jeden sál je 
věnovaný holokaustu. 
-Ukázky z kultury Romů – výtvarný i hudební fond. 
 



Příběh Romů – Stálá expozice  
První a druhý sál – indická pravlast a 
středověk 



Sál holokaustu – včetně videozáznamů 
pamětníků. 



Kultura – výtvarné umění, hudba, tanec 



Přechodná výstava – 2 x ročně 

•Parno Gras – Nihad Nino Pušija •Bez nenávisti? HateFree? 



Knihovna - studovna 

•6 000 knihovních jednotek 
•Romská periodika 
•Možnost odborných rešerší a 
konzultací 
•Studovna 
 



Akce pro veřejnost – připomínka holokaustu 

•Pietní akt – Muzeum romské 
kultury 7.3. 

•Pietní akt Lety u Písku 13.5. 



Pietní akt Hodonín u Kunštátu 20.8. 



Muzejní noc - květen 



Nedělní dílny pro veřejnost v rámci 
přechodných výstav 



Komentované prohlídky a filmové večery 



Edukační programy pro školy 

•Příběh Romů  
•Holocaust Romů – 8.-9. třída ZŠ, SŠ 

•Počkej, až to domaluju! - Animační dílna zaměřená na výtvarná díla 
romských umělců. 
•Lačho lav sar maro / Dobré slovo je jako chléb - Program věnovaný 
literatuře Romů 

•Můžeme se domluvit? – 8. – 9. třída ZŠ a SŠ 

•Paťan – Ma paťan / Věřte – nevěřte 
 

 



Bulletin Muzea romské kultury 

•Recenzovaný časopis Muzea 
romské kultury 
•Vychází 1x ročně 
•Odborné studie z romistiky 
•Recenze knih s romskou 
tematikou 
•Výroční zpráva MRK 



Spolupráce s kulturními institucemi 

•Institut Terezínské iniciativy – workshopy pro učitele, Letní škola pro 
učitele 
•Moravská galerie – Vesmír je černý – výstava romského umění 
•Židovská obec v Brně – Veřejné čtení jmen obětí holokaustu 
•Památník Lidice 
•Romské organizace – DROM, IQ Roma Servis – Týden romské kultury 
•Magistrát města Brna – Babylonfest 
•Meeting Brno  
•… 



Týden romské kultury  



Meeting Brno a Babylonfest 



5. Umělecké sympozium 



Děkuji za pozornost 

Rudolf Rác – Romská svatba, olej na plátně, umístěno ve stále expozici MRK 


