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 Mνημεία της UNESCO στην Τσεχική Δημοκρατία –  

Βίλα (έπαυλη) Τούγκεντατ 

 
Η Βίλα Τούγκεντατ (Tugendhat), ένα σύμβολο της σύγχρονης αρχιτεκτονικής και του 

λειτουργισμού, ένα από τα πιο σημαντικά κτίρια βιλών στον κόσμο, βρίσκεται στην πόλη Μπρνο στη 

Νότια Μοραβία, σε μία περιοχή με μονοκατοικίες. Εκεί, ανάμεσα στα δέντρα, αστράφτουν τα 

τεράστια παράθυρά της, ενώ οι λευκοί συμμετρικοί τοίχοι μαρτυρούν, πως δεν πρόκειται για ένα 

συνηθισμένο σπίτι. Αυτό το αρχιτεκτονικό κόσμημα ανακηρύχθηκε Μνημείο Παγκόσμιας 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς το 2001. 

 

     Σχεδιάστηκε στη δεκαετία του 1920 από τον Γερμανό Ludwig Mies van der Rohe, έναν από 

τους μεγαλύτερους ευρωπαίους αρχιτέκτονες του 20ού αιώνα και διευθυντή της πρωτοποριακής 

σχολής Bauhaus, για τους Φριτς και Γκρέτα Τούγκεντατ. Το ζευγάρι Εβραίων μετακόμισε στη 

βίλα το 1930. Δυστυχώς όμως, δεν έμειναν για πολύ. Το 1938, η οικογένεια αναγκάστηκε να φύγει 

πριν από την άνοδο του φασισμού στην Ελβετία. Η Γκεστάπο κατάσχεσε τη βίλα το 1939. Μετά το 

τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, στη βίλα εγκαταστάθηκε το ιππικό του στρατάρχου Μαλινόφσκι, 

μετατρέποντας τμήματά της σε στρατώνα και στάβλο. 

 

Κατά την κομμουνιστική εποχή συνέχισε να καταστρέφεται και μόνο τη δεκαετία του 1980  

έγινε η αποκατάστασή της. Αυτή όμως δεν είχε στόχο να δώσει στη βίλα την αρχική της εμφάνιση, 

αλλά να τη μετατρέψει σε κυβερνητικό κτίριο. Εκπλήρωσε αυτόν το ρόλο το 1992, όταν εδώ 

πραγματοποιήθηκαν οι διαπραγματεύσεις για τη διαίρεση της Τσεχοσλοβακίας μεταξύ του 

Πρωθυπουργού της Τσεχικής Δημοκρατίας, Václav Klaus, και της Σλοβακικής Δημοκρατίας, 

Vladimír Mečiar. Στο στρογγυλό τραπέζι της Βίλας Τούγκεντατ υπογράφηκε η συνθήκη για τον 

διαχωρισμό της χώρας σε δύο αυτόνομα κράτη.  

 

Η βίλα υποβλήθηκε σε πλήρη ιστορική ανακατασκευή το 2012. Όλα τα μέρη της και τα 

αντικείμενά της, που υπέστησαν ζημιές από την προηγούμενη ανοικοδόμηση ή είχαν κλαπεί από τους 

Ναζί, αποκαταστάθηκαν σταδιακά στην αρχική τους μορφή. Ολόκληρη η ανακαίνιση της βίλας 

πραγματοποιήθηκε υπό την επαγγελματική επίβλεψη της ειδικής επιτροπής αποτελούμενης από 

συντηρητές και αναστηλωτές. 
  

Η ανεξάρτητη τριώροφη βίλα βρίσκεται σε επικλινές έδαφος και είναι προσανατολισμένη προς 

τα νοτιοδυτικά, προσφέροντας υπέροχη θέα στο Μπρνο. Είναι το πρώτο κτίριο κατοικίας στην 

Ευρώπη κατασκευασμένο από χάλυβα και σίδηρο μπετόν. Στο υπόγειο της βίλας υπάρχουν όλες οι 

τεχνικές υποδομές.  Στο ισόγειο βρίσκεται το κύριο σαλόνι και ο χώρος εκδηλώσεων με τον χειμερινό 

κήπο και τη βεράντα, καθώς και η κουζίνα και τα δωμάτια του προσωπικού. Στον επάνω όροφο 

βρίσκουμε την κύρια είσοδο από το δρόμο με ένα πέρασμα προς τη βεράντα, το χολ, τα δωμάτια των 

γονέων, των παιδιών και της νταντάς.  

 

Οι εσωτερικοί χώροι αποτελούνται κυρίως από πολυτελή έπιπλα από ατσάλι, σπάνια ξύλα, 

πολύτιμα υφάσματα και δέρμα. Δεν υπάρχει επιπλέον διακόσμηση, καθώς ως διακόσμηση θεωρείται 

το ίδιο το φως και ο ενιαίος, ελεύθερος χώρος με τους τοίχους από μεγάλες τζαμαρίες να δίνουν την 

αίσθηση, πως δεν υπάρχει χώρισμα μεταξύ του εξωτερικού και του εσωτερικού χώρου.  Το κύριο 

στοιχείο του εσωτερικού είναι ο τοίχος όνυχα, κατασκευασμένος από ημιπολύτιμο λίθο, που 

προέρχεται από τα Μαροκινά Όρη Άτλαντα, αλλά και ο ημικυκλικός τοίχος της τραπεζαρίας από 

εξωτικό έβενο Μακασσάρ, τα ειδικά σχεδιασμένα καθίσματα κ.ά.  

 

Σήμερα η βίλα λειτουργεί ως μουσείο. Η χωρητικότητα των επισκεπτών είναι περιορισμένη, 

επομένως είναι απαραίτητη η κράτηση εκ των προτέρων. Εάν σχεδιάζετε να επισκεφτείτε την 

πρωτεύουσα της Μοραβίας, το Μπρνο, σας συνιστούμε να κλείσετε τα εισιτήριά σας στον ιστότοπο 

της Βίλας Τούγκεντατ. 
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Βίντεο:    https://www.youtube.com/watch?v=VmtKiBH02dk 

Εικονική ξενάγηση: https://www.unesco-czech.cz/lednicko-valticky-areal/virtualni-prohlidka/ 

UNESCO CZ:   https://www.unesco-czech.cz/brno/virtualni-prohlidka/#page_start 

UNESCO ORG:              https://whc.unesco.org/en/list/1052/ 

Web:    https://www.tugendhat.eu 

 

 
Autor: David Židlický  

Popisek: Vila Tugendhat 

 

 
Description: Winter view from the garden 

Author: L. Teplý 

Copyright: © Institute for the Care of Historical Monuments, Br 

Permanent URL: whc.unesco.org/en/documents/114490 
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Description: View from the garden 

Author: L. Teplý 
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Description: Main living space, Tugendhat Villa in Brno 

Author: L. Teplý 

Copyright: © Institute for the Care of Historical Monuments 
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Description: Group of Tugendhat and Barcelona Chairs 

Author: L. Teplý 
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