festival
25/5–9/6/2018
čas revize
		revision time

cz/en

MEETING BRNO – čas re/vize
Třetí ročník festivalu Meeting Brno se zaměřil na bilanci stoleté historie novodobého česko/slovenského státu a spolu s tím i na zhodnocení milníků, které
výrazně ovlivnily jeho směřování.
Připomněli jsme některé z výrazných regionálních osobností, které musely kvůli
proměně politické situace v nacistickou či komunistickou diktaturu hledat domov
v cizině. V ní také zanechaly plody své práce, z nichž bychom se za jiných okolností mohli těšit my.
Ohlédnutí nám přitom posloužilo nejen k promyšlení klíčových momentů naší
historie, ale také jako odrazový můstek k diskusi o podobě naší budoucnosti
v současné Evropě. Zamysleli jsme se nad ní v dialogu s mnoha zahraničními
hosty, kteří k nám letos přijeli zejména z Rakouska. Spolu s nimi jsme bilancovali společnou minulost před rokem 1918 a rozdílný vývoj v následujícím století,
který sice probíhal v těsném sousedství uprostřed střední Evropy, zároveň však
za diametrálně odlišných podmínek.
Čtrnáct festivalových dnů bylo tedy časem re/vize: ve více než padesátce diskusních fór, kulturních pořadů a uměleckých vystoupení jsme bilancovali a revidovali,
ale zároveň se snažili nabídnout vize pro lepší budoucnost.

MEETING BRNO – re/vision time
The third edition of the Meeting Brno festivalu focused on the hundred-year history
and existence of the modern Czech/Slovak state and, along with it, evaluate the
milestones that have so significantly influenced its development.
We recalled some prominent personalities from the region, who had to leave the
country due to the change in the political situation to a Nazi or communist dictatorship, and who sought a new home abroad. There they also left the fruits of their work,
which we could otherwise have enjoyed here.
This retrospective served us not only in considering the key moments of our history
but also as a springboard for discussing the form of our future role in contemporary
Europe. We considered these issues in conversation with many of the foreign guests
who came here this year, especially from Austria. Together with them we took stock
of our common past before 1918 as well as the different developments which took
place over the following century in immediate neighbourhood amid Central Europe
at the same time but under fundamentally different conditions.
During the fourteen festival days were, therefore, a time of re/vision: in more than
fifty discussion forums, cultural programmes and artistic performances, we took
stock and reviewed, but also tried to offer visions for a better future.
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SÍLA SETKÁNÍ
DISKUSNÍ FÓRA I UMĚNÍ
Během čtrnácti festivalových dní se uskutečnilo více než padesát pořadů, v nichž
se tematizovaly náročné a citlivé problémy naší minulosti i dneška. Vedle diskusních fór, jichž se účastnili významní představitelé evropského politického, společenského či kulturního 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 téměř 14 000 návštěvníků,
kteří se na festival sjeli nejen ze širokého okolí, ale i z dalších českých měst či
ze sousedních zemí.

DISCUSSION FORUMS AND ART
During the fourteen festival days, more than fifty programmed took place, where the
difficult and sensitive issues of our past and today were addressed. In addition to discussion forums attended by prominent representatives of European political, social
and cultural life, there was also a rich cultural programme that presented the themes
in front of the viewers‘ eyes and enabled them to truly experience them.
The festival platform thus made it possible to connect the educational and the entertaining, the distant with the local, the minorities and the majority – to create a tolerant,
open-minded atmosphere, a Brno open to Europe. We attracted nearly 14 000 visitors
who took part in the festival, not only from the surrounding region, but also from other
Czech cities or from the neighbouring countries.
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Mnohé konflikty jsou důsledkem neporozumění plynoucího z nezájmu. A přitom
jim lze jednoduše předcházet – setkáním a vzájemným nasloucháním. Proto
každoročně konáme Pouť smíření a připomínáme si oběti poválečného násilí
z řad německy mluvících Brňanů. Letos jsme učinili další krok a Pouť smíření jsme symbolicky spojili s pietním aktem na nechvalně proslulém nádvoří
Kaunicových studentských kolejí, kde jsme spolu s představiteli německých
krajanských spolků uctili památku obětí z let 1939–1945, tedy převážně odbojářů
a českých vlastenců.

THE POWER OF A MEETING
Many conflicts are the result of misunderstanding arising out of disinterest. And they
can be easily prevented – by meeting and listening to each other. That is why every
year we conduct the Reconciliation March and remember the victims of post-war
violence among the German-speaking Brno inhabitants. This year we took another
step, and we symbolically combined the Reconciliation March with a commemoration ceremony at the infamous courtyard of Kaunicovy koleje student dormitory,
where we together with representatives of German expatriate associations honoured
the memory of the victims from the years 1939-1945, mostly resistance activists and
Czech patriots.
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MEETING BRNO ŽENÁM
V rámci bilance sta let od vzniku moderního českého státu jsme si připomněli
také stoleté výročí získání volebního práva žen. V několika debatách jsme se
zamysleli nad tím, kam se od roku 1918 posunula rovnoprávnost žen s muži
a jaké je jejich postavení v současné české společnosti. Představili jsme iniciativu I žárovka má sochu připomínající význačné ženy, které v minulosti přispěly k rozvoji města Brna či jeho dobré pověsti v zahraničí. Výstava návštěvníky
seznámila s jejich životními příběhy a umožnila také hlasovat, která z žen by si
nejvíce zasloužila sochu v brněnském veřejném prostoru – neboť v něm naneštěstí najdeme dosud pouze jedinou hrdinku naší historie.
Za podporu pásma Meeting Brno ženám srdečně děkujeme Velvyslanectví USA v Praze.

MEETING BRNO FOR WOMEN
While commemorating the hundred years since the formation of the modern Czech
state, we also recalled the 100th anniversary of women‘s electoral rights. In several
debates, we have been reflecting whether the equality of women and men has shifted
since 1918 and what is their position in contemporary Czech society. We introduced
the Even a Lightbulb Has a Statue! Initiative, highlighting remarkable women who
have contributed to the development of the city of Brno or its good reputation abroad
in the past. An exhibition presented their life stories and also gave people a chance to
vote which women would most deserve a statue in the public space of Brno – since
unfortunately so far we only found one heroine of our history here.
We would like to thank the U. S. Embassy Prague for their support
of the Meeting Brno for Women section.
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VZPOMÍNKA NA BRNĚNSKÉ EMIGRANTY
V pásmu deseti dokumentárních filmů z produkce České televize jsme připomněli
některé výrazné brněnské osobnosti, kterým se nástup totalit stal osudným – někteří zemřeli, jiní museli odejít. Ti, kteří přežili, pak svůj talent rozvíjeli v zahraničí
a z jejich díla těžily jiné země. Na besedách spojených s projekcí filmů jsme se
setkali s pamětníky, historiky a také brněnskými osobnostmi žijícími v zahraničí –
se spisovatelkou Sylvií Richterovou, architektem Jiřím Oplatkem nebo dcerou
slavného pianisty Véronique Firkusny.
Za poskytnutí filmů děkujeme České televizi, hlavnímu mediálnímu partnerovi festivalu.

REMEMBERING BRNO’S EMIGRANTS
A collection of documentary films produced by Czech TV recalled some of the distinct
Brno figures, for whom the arrival of the totalitarian regimes has been fatal – some
died, others had to leave. Those who survived then developed their talents abroad
and other countries benefited from their work. We met with witnesses, historians and
also Brno figures living abroad – writer Sylvie Richterová, architect Jiří Oplatek or
daughter of the famous pianist Véronique Firkusny.
We would like to thank Czech Television, the main media partner of the festival,
for providing the films.
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MEETINGFEST – dobré jídlo spojuje
HOSTUJÍCÍ UMĚLCI
I v letošním roce jsme ve spolupráci s Domem umění města Brna uspořádali program rezidenčních 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 Daniel Hüttler představil řadu projektů pod názvem CCCC v Galerii G99
Domu umění města Brna, herečka Kristina Günther-Vieweg vystoupila ve hrách
Schauspiel a Nevěrní Divadla Feste a spisovatel Johannes Hoffmann literárně
zpracoval vzpomínky obyvatel Brna na jejich minulost.

Dobré jídlo lidi spojuje bez ohledu na jejich původ či vyznání. Proto jsme ve
spolupráci s Brno Expat Centrem uspořádali dvoudenní festival dobrého jídla
z domácí i zahraniční kuchyně. Náměstí Svobody se tak stalo místem setkání
Brňanů s cizinci, jimž se Brno stalo novým domovem.

MEETINGFEST – good food connects people
Good food connects people regardless of their origin or beliefs. That is why we organised a two-day food festival presenting domestic and foreign cuisine in cooperation
with the Brno Expat Centre. Náměstí Svobody thus became the meeting place of Brno
inhabitants with foreigners, to whom Brno became a new home.

Za podporu hostujících umělců děkujeme rezidenčnímu programu Domu umění města Brna,
Ministerstvu kultury ČR, městu Brnu a Jihomoravskému kraji.

ARTISTS IN RESIDENCE
This year, in cooperation with the Brno House of Arts, we have again organized
a programme of residential stays to have our perspectives enriched by people with
a different experience. This way the festival programme was also created by foreign
artists who joined in the work of various institutions in our city.
Designer Daniel Hüttler introduced a number of projects under the CCCC title at the
G99 Gallery of the House of Art in Brno, actress Kristina Günther-Vieweg performed
at the Schauspiel and Feste Theater, and the writer Johannes Hoffmann literally processed the memories of the inhabitants of Brno about their past.
Artist Daniel Hüttler introduced a number of projects under the title CCCC at the Galerie G99 in the Brno House of Arts, actress Kristina Günther-Vieweg performed in the
‘Schauspiel’ and ‘The Unfaithful’ productions of the Feste Theatre, and writer Johannes
Hoffmann processed the memories of Brno inhabitants their past in a literary piece.
We would like to thank the Brno House of Arts residential programme, the Ministry of Culture of the
Czech Republic, the City of Brno and the South Moravian Region for supporting the guest artists.
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Festival Meeting Brno každoročně připomíná i zapomenutá místa brněnské
historie. Na stránce www.stezkybrno.cz jsme letos zpřístupnili další procházku
naší minulostí - tentokrát jsme připomněli slávu textilního Brna jakožto
moravského Manchesteru.
The Meeting Brno festival annually commemorates various forgotten places
of Brno history. This year, we have created another walk through our past and
made it accessible at www.stezkybrno.cz, this time we recalled the glory of
Brno as a textile metropolis, the Moravian Manchester.

MEETING BRNO 2018

Děkujeme partnerům, kteří festival Meeting Brno podpořili /
We would like to thank our partners who supported the Meeting Brno festival:

55 pořadů / 14 000 návštěvníků / 60 diskutujících osobností / 5 divadelních
představení / 4 literární večery s rakouskými autory / 5 koncertů / 6 výstav /
mediální ohlasy v České republice, Slovensku, Německu, Rakousku a Itálii
Příští ročník festivalu Meeting Brno proběhne
od 24. května do 3. června 2019.
Těšíme se na viděnou!
55 programmes / 14 000 visitors / 60 discussion groups / 5 theatre performances /
4 literary evenings with Austrian authors / 5 concerts / 6 exhibitions / media
coverage in the Czech Republic, Slovakia, Germany, Austria and Italy
The next edition of the Meeting Brno festival
will take place from 24 May to 3 June 2019.
We look forward to seeing you!

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 / jiri.mottl@meetingbrno.cz
Jaroslav Ostrčilík / jaroslav.ostrcilik@meetingbrno.cz
Mojmír Jeřábek / mojmir.jerabek@meetingbrno.cz
Blanka Návratová / blanka.navratova@meetingbrno.cz
meetingbrno.cz / brno.cz / stezkybrno.cz
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Zahraniční partneři / Foreign partners
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Mediální partneři / Media partners

Festival Meeting Brno 2018 se konal pod záštitou primátora města Brna Petra Vokřála
a hejtmana Jihomoravského kraje Bohumila Šimka. Děkujeme!
The Meeting Brno Festival 2018 was held under the patronage of the Mayor of Brno, Petr Vokřál,
and Bohumil Šimek, Governor of the South Moravian Region. Thank you!

meetingbrno.cz

