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MeeTing Brno – JeDnoTa V roZManiTosTi

Festival Meeting Brno se i ve svém druhém ročníku zaměřil na mapování a zpří-
tomnění historie Moravy a jejího největšího města, jemuž dala tvář i význam nejen 
česká, ale také německá a židovská komunita. Perspektiva rozmanitosti naší his-
torie však nesloužila pouze k připomenutí událostí, jež by neměly být zapomenu-
ty, ale především jako klíč k nahlížení aktuálních společenských témat.

Během letošního festivalu jsme v řadě diskusních pořadů a uměleckých vystoupe-
ní zkoumali problematiku jinakosti, která v minulosti tak často podnítila eskalaci 
napětí vedoucí posléze ke katastrofám. Poučeni naší lokální historií i vědomím, 
že prostřednictvím ohleduplného mezigeneračního, mezikulturního a mezinábo-
ženského dialogu je možné historicky bolavá témata důstojně uzavřít, jsme dolo-
žili, že i přes rozdílné názory lze docházet ke smířlivým a konstruktivním řešením 
a že i v rozmanitosti můžeme být jednotní – jak ostatně zní motto Evropské unie 
in varietate concordia.

MeeTing Brno – uniTY in DiVersiTY

In its second year, the Meeting Brno festival also focused on mapping and presenting 
the history of Moravia and the largest Moravian city, shaped by the Czech, German 
and Jewish communities. The diversity of our history, however, was not only a remin-
der of the events that should not be forgotten, but also the key to viewing the current 
social themes. 

During this year‘s festival, in a number of programmes and performances, we have 
discussed otherness that so often causes the escalation of tensions that eventually 
leads to disasters. Aware of the local history and knowing that through a thoughtful 
intergenerational, intercultural and interreligious dialogue, it is possible to conclude 
historically painful themes, we have demonstrated that, despite divergent views, we 
can find conciliatory and constructive solutions and be united in diversity – which 
is also the motto of the European Union, in varietate concordia.
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DisKusnÍ FÓra i uMĚnÍ

Během deseti festivalových dní se uskutečnilo na padesát pořadů, v nichž se te-
matizovaly palčivé problémy naší minulosti i dneška. Vedle diskusních fór, jichž 
se účastnili významní představitelé evropského politického, společenského či kul-
turního života, probíhal i bohatý kulturní program, který daná témata před očima 
diváků zpřítomnil a umožnil jim je skutečně prožít.

Na platformě festivalu se tak zdařilo propojit poučné se zábavným, vzdálené 
s místním, minority s majoritou – a vytvořit tak tolerantní, myšlenkově otevřenou 
atmosféru, Brno otevřené Evropě. Oslovili jsme tím více než 13 000 návštěvníků, 
kteří se na festival sjeli nejen ze širokého okolí, ale i z dalších českých měst či 
ze sousedních zemí.

Discussion ForuMs anD arTs

During the ten festival days, fifty programs were held, featuring the challenging and 
sensitive issues of the past and present. In addition to discussion forums attended by 
important representatives of the European political, social and cultural life, there was 
also a rich cultural programme that presented the issues to the audiences, allowing 
them to truly experience them.

The platform of the festival has thus succeeded in linking the informative 
and the entertaining, the minorities and the majority – and creating a tolerant, 
open-minded atmosphere, a city open to Europe. We have appealed to 
more than 13 000 visitors who came to the festival not only 
from the environs of Brno, but also from other Czech 
cities and neighbouring countries.

HosTuJÍcÍ uMĚLci

V letošním roce jsme ve spolupráci s Domem umění města Brna spustili program 
rezidentních pobytů, aby naši perspektivu obohatili lidé s jinou zkušeností. Takto 
program festivalu vytvářeli i zahraniční umělci, kteří se v našem městě zapojili do 
práce v jednotlivých institucích. 

Výtvarník Jakub Šimčík představil své videoinstalace v Galerii G99 Domu umění 
města Brna, herečka Kristine Günther-Vieweg vystoupila ve hře Schauspiel 
Divadla Feste a spisovatelka Anne Hahn s brněnskou veřejností debatovala 
během literárního večera.  

Za podporu hostujících umělců děkujeme rezidenčnímu programu Domu umění města Brna, 
Ministerstvu kultury ČR, Česko-německému fondu budoucnosti a partnerským institucím 
Adalbert Stifter Verein a Ackermann-Gemeinde.

guesT arTisTs

This year, in cooperation with the Brno House of Arts, we launched a programme of 
residential stays to enrich our perspective with different experiences. This way, the 
festival programme could also be created by foreign artists cooperating with several 
cultural institutions in Brno. 

The artist Jakub Šimčík presented his video installation at the G99 Gallery of the Brno 
House of Arts, the actress Kristine Günther-Vieweg performed in Schauspiel produced 
by the Feste Theatre, and the writer Anne Hahn debated with the Brno public at a lite-
rary evening. 

The guest artists were supported by 
the residential programme of the Brno House of Arts, 
the Ministry of Culture of the Czech Republic, 
the Czech-German Future Fund, 
and the partner institutions Adalbert Stifter Verein 
and Ackermann-Gemeinde.
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THe sTrengTH oF THe MeeTing

Many conflicts are the result of misunderstanding arising from the lack of interest. And they 
can be easily prevented – by meeting and listening to each other. That is why we initiated 
the Declaration of reconciliation and the common Future in 2015 and met the descendants 
of the Germans expelled from Brno after World War II; that is why the Reconciliation March 
takes place every year. That is also why we invited the descendants of the Jewish families 
whose property was confiscated – although they survived the Holocaust – to Brno this year. 
Regardless of their credit for the industrial and cultural expansion of the region, their factories 
and architecturally valuable villas, the city and the region boast of today, were nationalized. 

To keep their stories out of oblivion, we returned to this bitter chapter of our history and 
invited the members of the Löw-Beer, Tugendhat and Stiassni families to tell us about their 
fates. 120 family members came to the Meeting Brno festival, and for many of them, it was 
the first visit to the city of their origin.

On the occasion of the visit of the descendants of the three Brno Jewish families, the web 
portal www.stezkybrno.cz was created in cooperation with Veronika Rút Nováková to 
help our guests and everyone interested learn more about the traces of the regional 
Jewish past in Brno. 

We would like to thank the Statutory City of Brno, 
the South Moravian Region, the Czech-German Future Fund, 
and the Jewish Museum in Prague for their support. 

sÍLa seTKÁnÍ

Mnohé konflikty jsou důsledkem neporozumění plynoucího z nezájmu. A přitom 
jim lze jednoduše předcházet – setkáním a vzájemným nasloucháním. Proto jsme 
v roce 2015 iniciovali Deklaraci smíření a společné budoucnosti a setkali se 
s potomky odsunutých německých Brňanů, proto každoročně konáme Pouť smí-
ření a připomínáme si oběti poválečného násilí z jejich řad. A proto jsme letos do 
Brna pozvali potomky židovských rodin, kterým – byť přežili holocaust – byl po 
válce zkonfiskován majetek. Bez ohledu na jejich zásluhy o průmyslový i kulturní 
vzestup našeho regionu jim byly znárodněny továrny a především architektonicky 
cenné vily, jimiž se dnes město i kraj pyšní světu. 

Aby jejich příběhy neupadly v zapomnění, vrátili jsme se k této trpké kapitole na-
šich dějin a pozvali členy rodin Löw-Beer, Tugendhat a Stiassni, aby nám vyprá-
věli o svých osudech. Na festival Meeting Brno se jich tak sjelo 120 a pro mnohé 
z nich to bylo první setkání s městem jejich původu.

K příležitosti návštěvy potomků brněnských židovských rodin vznikl ve spolupráci 
s Veronikou Rút Novákovou webový portál www.stezkybrno.cz, díky němuž se 
nejen naši hosté, ale všichni zájemci o danou problematiku mohou seznámit se 
stopami regionální židovské minulosti.

Za podporu děkujeme 
statutárnímu městu Brnu, 
Jihomoravskému kraji, 
Česko-německému fondu budoucnosti 
a Židovskému muzeu v Praze.



We once fled as refugees, and today, we live all over the world. 
The few days spent in Brno brought us back home, and gave us 
back part of our history. Thank you! 

 Daniel Löw-Beer (CH) 
 grandson of Walter Löw-Beer of Brněnec, 
 the original owner of “Schindler‘s” factory

Kdysi jsme odešli jako uprchlíci a dnes žijeme po celém světě. 
Těch několik dnů v Brně nám však přineslo zpět pocit domova 
a vrátilo kus naší rodinné historie. Děkujeme! 

 Daniel Löw-Beer (CH) 
 vnuk Waltera Löw-Beera z Brněnce,  
 původního majitele „Schindlerovy“ továrny



Jízda hudební šalinou byla úžasný 
zážitek! Lidé se smáli, zpívali a děti 
tančily. Bylo znát, že ta chvíle všem 
cestujícím zpříjemnila celý den. 
 Jana Š. (Brno) 
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ŠaLina Music Tour

Během festivalu mohli návštěvníci zažít jedinečnou akci ve veřejném prostoru – 
mezinárodně uznávaná umělkyně Kateřina Šedá jim díky Šalina Music Tour umož-
nila přenést se do dob, kdy bylo Brno významnou obchodní i kulturní křižovatkou, 
v níž bok po boku žilo několik kulturních a náboženských skupin. Tehdy v ulicích 
města nezněla jen čeština a hantec, nýbrž také němčina, jidiš, italština, francouz-
ština nebo romština.  

Kateřina Šedá proto do Brna pozvala tuzemské i zahraniční interprety vycháze-
jící z nejrůznějších hudebních tradic, kteří hráli ku potěše cestujícím na několika 
tramvajových linkách. Z hudebních vystoupení se během akce radovalo na 12 000 
cestujících, kteří se pak v hojném počtu sešli k večerním koncertům na Morav-
ském náměstí. 

Za podporu Šalina Music Tour děkujeme  
Dopravnímu podniku města Brna  
a městským částem Brno-střed,  
Brno-sever, Brno-Bystrc,  
Brno-Královo Pole, Brno-Chrlice,  
Muzeu romské kultury,  
Českému centru Kyjev  
a Goethe-Institutu Praha.

The music tram ride was a great experience!  
People were laughing and singing, and children 
were dancing. one could see that the moments 
made all the passengers happy.  
               Jana Š. (Brünn) 

ŠaLina Music Tour

During the festival, visitors could experience a unique event in the public space – the acc-
laimed artist Kateřina Šedá enabled them to move to the times when Brno was an important 
commercial and cultural crossroads where several cultural and religious groups lived side by 
side. At that time, not only Czech and “hantec”, the local dialect, but also German, Yiddish, 
Italian, French and Romani could be heard in the city streets.  

Kateřina Šedá invited Czech and foreign performers coming from various musical traditions to 
Brno to play for the pleasure of passengers on several tram lines. The musical performances 
were heard by 12 000 passengers who also came to their evening concerts in Moravské Square. 

The Šalina Music Tour was supported by the Brno Public Transport Authority  
and the districts of Brno-střed, Brno-sever, Brno-Bystrc, Brno-Královo Pole,  
Brno-Chrlice, the Museum of Romani Culture, the Czech Centre in Kiev,  
and the Goethe-Institut in Prague.
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MeeTing Brno PoinT

V rámci festivalu Meeting Brno připomínáme významná místa mnohonárodnostní 
minulosti našeho města, mezi něž neodmyslitelně patří i prostor Moravského ná-
městí. To bylo skutečnou křižovatkou dějin regionu, přesto je dnes jeho pojednání 
rozpačité – snad proto, že jsme se s jeho dramatickým historickým odkazem stá-
le nevyrovnali. A právě to byl důvod, proč jsme na areál parku upřeli pozornost 
a rozhodli se všechny jeho historické roviny na čas zpřítomnit. Ve spolupráci s ar-
chitekty Ondřejem Chybíkem a Michalem Krištofem jsme oživili všechny prvky, 
které kdysi utvářely jeho podobu – vedle monumentální konstrukce Německého 
domu byl připomenut i pomník císaře Josefa II., hroby ruských osvoboditelů nebo 
sousoší Komunisté, které zde stávalo za minulého režimu. Park tak opět získal 
něco ze své zaniklé krásy, stal se místem s nezaměnitelnou duší a tak i přirozeným 
bodem setkávání po celé následující léto.

Za podporu stavby Meeting Brno Pointu děkujeme ateliéru Chybík+Krištof Associated 
Architects, stavební firmě Veselý, Peri, Mototechně, Sklizeno a Společně o.p.s.

MeeTing Brno PoinT

As part of the Meeting Brno festival, we commemorate important places of the multi-
national past of our city, including the area of Moravské Square. It used to be a real 
crossroads of the regional history, but its appearance today seems rather embarrassing 

– perhaps because we have not overcome its dramatic historical legacy yet. That is why 
we paid our attention to its park area, and decided to retrieve all its historical forms 
and periods. In cooperation with architects Ondřej Chybík and Michal Krištof, we have 
revived all the elements that once shaped the square – in addition to the monumental 
construction of the German House, the monument of Emperor Joseph II, the tombs of 
the Russian liberators, and the sculpture Communists that was standing here during the 
totalitarian era, were commemorated. The park has regained something of its defunct 
beauty, becoming a place with an unmistakable soul and a natural meeting point for 
the whole summer.

The building was supported by Chybík+Krištof Associated Architects, the Veselý building company, 
Peri, Mototechna, Sklizeno, and Společně o.p.s. 

PiKniKFesT – DoBrÉ JÍDLo sPoJuJe

Při konzumaci dobrého jídla padají mnohá tabu a rozvíjejí se nová přátelství. 
Proto ve spolupráci s HateFree Culture pořádáme otevřené snídaně, či společně 
s Brno Expat Centrem Piknikfest. Na něm jsme se letos sešli s cizinci, jimž se 
naše město stalo novým domovem. Meeting Brno Point na Moravském náměstí 
se tak na dva dny stal místem, kde se svými příběhy i kulinářskými specialitami 
mohli vzájemně obohatit příslušníci desítek různých národností.

PiKniKFesT – gooD FooD uniTes 

When we eat good food, many taboos break down and new friendships develop. That 
is why we organize the so-called open breakfasts in cooperation with HateFree Cul-
ture or the Piknifest together with the Brno Expat Centre. This year, at Piknikfest, we 
could meet foreigners who made our city their new home. For two days, the Meeting 
Brno Point in Moravské Square became a place where their stories and culinary speci-
alties entertained members of many nationalities.



Děkujeme partnerům, kteří festival Meeting Brno podpořili /
We thank all the partners who supported the Meeting Brno festival: 

Festival Meeting Brno 2017 se konal pod záštitou primátora statutárního města Brna Petra Vokřála,  
hejtmana Jihomoravského kraje Bohumila Šimka a ministra kultury Daniela Hermana.  
 
Stal se také součástí oslav dvaceti let od podepsání Česko-německé deklarace a tím také Česko-německého  
kulturního jara 2017 – přeshraniční iniciativy Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Goethe-
Institutu Praha, Česko-německého fondu budoucnosti a Českých center v Berlíně a Mnichově ve spolupráci 
s Ministerstvem kultury a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky. Děkujeme! 

The Meeting Brno 2017 was held under the auspices of Petr Vokřál, Mayor of the Statutory  
City of Brno; Bohumil Šimek, Mayor of the South Moravian Region; and Daniel Herman,  
the Minister of Culture.  
 
It was also part of the celebrations of twenty years since the signing of the Czech-German Declara-
tion and the Czech-German Cultural Spring 2017 – the cross-border initiative of the Embassy of the 
Federal Republic of Germany in Prague, the Goethe-Institut in Prague, the Czech-German Future 
Fund, and the Czech Centres in Berlin and Munich in cooperation with the Ministry of Culture and 
the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic. Thank you!

MeeTing Brno 2017

54 pořadů / 13 000 návštěvníků / 12 000 účastníků Šalina Music Tour /  
120 hostů z řad potomků židovských průmyslnických rodin z 5 kontinentů /  
40 diskutujících osobností, 50 vystupujících umělců a 60 hudebníků  
ze 7 evropských zemí / mediální ohlasy v České republice, slovensku,  
německu, rakousku a itálii

Příští ročník festivalu Meeting Brno proběhne  
od 24. května do 3. června 2018.
Těšíme se na viděnou!

54 shows / 13 000 visitors / 12 000 participants of the Šalina Music Tour /  
120 guests-descendants of Jewish industrial families from 5 continents /  
40 debaters, 50 performing artists and 60 musicians from 7 european  
countries / media coverage in the czech republic, slovakia, germany, 
austria, and italy

We are looking forward to meeting you 
between 24th May and 3rd June 2018 
next time! 

KonTaKTY / conTacTs

info@meetingbrno.cz
+420 732 627 558

Kateřina Tučková / katerina.tuckova@meetingbrno.cz
David Macek /david.macek@meetingbrno.cz 
Petr Kalousek / petr.kalousek@meetingbrno.cz 
Jiří Mottl / mottl@ticbrno.cz
Jaroslav ostrčilík / jaroslav.ostrcilik@meetingbrno.cz
Mojmír Jeřábek / jerabek.mojmir@brno.cz

meetingbrno.cz / ticbrno.cz / brno.cz / stezkybrno.cz
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