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Objednávka č: 9731900054
Znalecký posudek k dílu výtvarníka Michala Moravčíka „Sbohem a na shledanou“
Vážená paní doktorko,
na základě předběžného telefonického jednání objednáváme u Vás zhotovení znaleckého posudku –
ohodnocení a ocenění díla Michala Moravčíka s názvem „Sbohem a na shledanou“. Dílo je vytvořeno ve
výtvarné formě ready made a tvoří je prostorová část z pozinkované oceli a plošná malba. Jedná se o site
specific památník, který měl akcentovat roli, kterou sehrálo město Brno v závěru československých dějin.
Záměrem autora bylo, aby reagoval na konkrétní místo – vilu Tugendhat – kde došlo k rozdělení ČSFR. Dílo
mělo evokovat zpětný pohled na význam a dějiny zaniklého státu. Výtvarný prostor – tzv. „parkovací místo –
reservé“ (vyznačené bílou barvou na vozovce) před vilou Tugendhat měl být vyhrazeným prostorem a
místem, které divákovi umožňovalo vyrovnat se s danými historickými fakty. Kovové parkovací sloupky
interaktivního díla jsou opatřeny vyřezanými písmeny „C“ a „S“ (Czechoslovakia) a jejich manipulací mohl
divák navodit situaci spojení či rozdělení. Dílo bylo dočasně instalováno před vilou Tugendhat v rámci
přehlídky Sochy v ulicích - Brno Art Open 2008, ale trvalé umístění nebylo povoleno. V současnosti je
kovová 3D substance díla dočasně uložena v Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci. Předmětem
znaleckého posudku by mělo být posouzení, zda lze dílo, které bez instalace kovové a malované části
netvoří jeden celek, rozdělit a zanést do inventarizace pouze jeho zachovanou prostorovou část. Součástí
posudku by mělo být i ocenění existující části díla. Dílo bylo v roce 2008 pořízeno za 70 000 Kč.
Předběžná cena za zpracování znaleckého posudku: 6 000 Kč.
Termín odevzdání: do 4. 11. 2019.

Fakturu včetně přílohy s popisem provedených prací zašlete na adresu:
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí č. 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785
Příjemce: Odbor kultury MMB
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Faktura bude obsahovat tyto údaje:
- označení objednatele a zhotovitele, sídlo s identifikačními údaji;
- číslo faktury;
- den vystavení a den splatnosti faktury;
- označení banky a č. účtu, na který má být úhrada provedena;
- popis provedených prací;
- fakturovanou částku;
- údaje o zápisu v ostatní evidenci;
- podpis oprávněné osoby.
Splatnost faktury: 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
S pozdravem

Mgr. Kateřina Vorlíčková
vedoucí Odboru kultury MMB
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