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ZUR EINFÜHRUNG

Im letzten Jahr wurde in Brünn das Jahr der Versöhnung begangen, in dessen Rahmen 
unserer einstigen jüdischen, deutschsprachigen und Roma-Nachbarn gedacht wurde.  
Die Vertreter der Stadt Brno verabschiedeten zu diesem Anlass die Erklärung zur 
Versöhnung und zur gemeinsamen Zukunft, welche als erstes offizielles Dokument 
zur Vertreibung der Deutschen aus der Stadt Stellung nahm. Hunderte Bürger von 
Brünn absolvierten als Geste der Sühne eine Wanderung von einem Massengrab in 
Pohořelice zurück in die Stadt, um so ihre einstigen Nachbarn symbolisch wieder  
nach Hause zu bringen.
Dieser Akt brachte uns dazu, uns mit der Frage nach dem Verlieren und dem Finden 
einer Heimat auseinanderzusetzen – einem Thema, das in der Geschichte der Stadt 
Brünn eine große Rolle spielte und das leider auch im heutigen Europa in Anbetracht 
des Zustroms von Menschen aus kriegsgeschüttelten Ländern wieder aktuell ist. 
Belehrt durch die humanitäre Katastrophe während und nach dem Zweiten Weltkrieg, 
wissen wir, welche Folgen der Verlust der Heimat und damit auch der eigenen Identität 
hat, welche Schwierigkeiten auf die Neuankömmlinge bei der Suche nach einem neuen 
Lebensmittelpunkt warten, und wir sind uns auch bewusst, dass wir uns von dieser Frage 
nicht abwenden und die Verantwortung für ihre Lösung nicht von uns weisen können.
Inspiriert durch das italienische Festival für Völkerfreundschaft Meeting Rimini, haben 
wir daher das Festival Meeting Brno konzipiert, mit welchem wir alljährlich Ende 
Mai an die geschichtlichen Erfahrungen unserer Stadt und unseres Landes erinnern 
und gemeinsam mit unseren mitteleuropäischen Nachbarn und Gästen die unseligen 
Geschehnisse aus der Vergangenheit zum Anlass für eine freundschaftliche Diskussion 
über die Zukunft nehmen wollen. Parallel einerseits auf die Geschichte, andererseits 
auf die Gegenwart bezogen, möchten wir daher dem Publikum eine Vielzahl  
an künstlerischen Auftritten und Diskussionsforen bieten, welche das gegebene  
Thema aus den verschiedensten Perspektiven beleuchten und erlebbar machen. 
Bereichert durch all diese Informationen, können wir anschließend versuchen,  
die Vergangenheit zu begreifen und zu beurteilen, die Gegenwart zu definieren  
und mit vereinten Kräften einen Weg in die Zukunft zu suchen.
 
DAS MEETING BRNO TEAM

Meeting Brno 2016 findet statt unter der Schirmherrschaft  
des Oberbürgermeisters der Stadt Brno, Petr Vokřál

ÚVODEM

V minulém roce v Brně proběhl Rok smíření, během něhož jsme uctili 
památku našich někdejších židovských, romských a také německých 
sousedů. Zastupitelé města Brna při této příležitosti přijali Deklaraci 
smíření a společné budoucnosti, historicky první oficiální dokument 
vyjadřující se k odsunu brněnských Němců. Stovky občanů pak ve 
smírčím gestu putovaly od hromadného hrobu v Pohořelicích, aby tak 
své někdejší sousedy symbolicky přivedli zpět do jejich domova. 
Tento akt nás přiměl zabývat se otázkou ztráty a nalézání domova – 
tématem, které významně poznamenalo historii Brna a které je bohužel 
aktuální i v dnešní Evropě, do níž přicházejí lidé ze zemí postižených 
válkou. Poučeni po/válečnou humanitární katastrofou jsme si vědomi, 
jaké důsledky má ztráta domova a tak i identity, jaké obtíže na příchozí 
čekají při nalézání nového prostoru pro život, a také toho, že od této 
otázky nemůžeme odhlížet a odmítat zodpovědnost k jejímu řešení. 
Proto jsme – inspirováni italským festivalem přátelství mezi národy 
Meeting Rimini – připravili festival Meeting Brno, který by měl 
každoročně na konci května připomínat brněnskou, potažmo českou 
historickou zkušenost a spolu s našimi středoevropskými sousedy 
a hosty proměňovat neblahou společnou minulost v přátelskou diskusi 
o věcech příštích. Ve dvou liniích – historické a aktuální – vám tak 
přinášíme množství uměleckých vystoupení a diskusních fór, při nichž 
lze danou tematiku nahlédnout a prožít z nejrůznějších perspektiv. 
S jejich vědomím se pak můžeme pokusit pochopit a zhodnotit minulost, 
definovat přítomnost a společnými silami hledat budoucnost. 

MEETING BRNO TEAM

Meeting Brno 2016 se koná pod záštitou 
primátora města Brna Petra Vokřála
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Pá/Fr 20/5/2016
19:00 slavnostní zahájení festivalu MEETING BRNO / nádvoří a Křišťálový sál  
 Staré radnice / Radnická 10
19:15 vernisáž výstavy Antikomplex: Spojování rozdělené minulosti
19:30 koncert skupiny Ukulele Orchestra jako Brno
21:00  Brno poetické – poezie ve veřejném prostoru 

So/Sa 21/5/2016 

14:00  tematická procházka Naši někdejší sousedé. Brněnské židovské město, 
 jak ho neznáme / sraz na místě někdejšího Německého domu 
 na Moravském náměstí 
18:00  vernisáž instalace Lukáše Houdka: HopeTour / Moravské náměstí   
 před Moravskou galerií 
18:30  Koncert tradiční romské hudby: Barbora Botošová Band (SK)
 a Agata Siemaszko (PL) / Muzeum romské kultury, náměstí pod platany 
20:00  HateFree Stage: Kde domov můj? / Kabinet múz, Sukova 4
20:00  Koncert tradiční romské hudby: Barbora Botošová Band (SK)   
 a Agata Siemaszko (PL) / Muzeum romské kultury, náměstí pod platany 
21:00  Koncert tradiční romské hudby: Barbora Botošová Band (SK)   
 a Agata Siemaszko (PL) / Muzeum romské kultury, náměstí pod platany 

Ne/Su 22/5/2016 

9:30–11:30  HateFree otevřená snídaně za účasti příslušníků menšin / kavárna Trojka,  
 Dominikánská 9 
14:00  tematická procházka Ztracená krása našich domovů. Brno, hlavní 
 město funkcionalismu: včera, dnes a zítra / sraz na místě někdejšího  
 Německého domu na Moravském náměstí 
18:00  Příběh trosečníků z Patrie / Kino ART, velký sál / Cihlářská 19
20:00  Na sever / Kino ART, velký sál / Cihlářská 19
21:15  beseda s Juditou Matyášovou, autorkou výstavy a knihy 
 Přátelství navzdory Hitlerovi / Kino ART, velký sál / Cihlářská 19

Po/Mo 23/5/2016 

17:00  Emma Braslavsky / uvádí spisovatelka Kateřina Tučková 
 a Wolfgang Schwarz / Knihovna Jiřího Mahena v Brně / Kobližná 4 
18:00  Dheepan / Kino ART, velký sál / Cihlářská 19
19:30  Brno Contemporary Orchestra: Tango ve vile Tugendhat / 
 vila Tugendhat, Černopolní 45
20:00  Respekt Tour – Evropa na rozcestí / debatní setkání týdeníku Respekt  
 moderuje šéfredaktor Erik Tabery / Univerzitní kino Scala – 
 Masarykova univerzita / Moravské nám. 3  
20:30  Saulův syn / Kino ART, velký sál / Cihlářská 19

VÝSTAVY / AUSTELLUNGEN

18/5 – 24/7/2016
Jiří Příhoda: garagePOD
Vendula Chalánková: Schodek
Dům umění města Brna / Malinovského nám. 2 

20/5 – 2/6/2016
Antikomplex: Spojování rozdělené minulosti
Judita Matyášová: Na sever 
Křišťálový sál Staré radnice / Radnická 10

1/6 – 24/6/2016
Jako doma: Můj svět bez domova
Atrium FSS, Masarykova univerzita / Joštova 10

SITE-SPECIFIC PROJEKTY / PROJECTE

20/5 – 2/6/2016
Lukáš Houdek: HopeTour 
Moravské náměstí před kinem Scala 
Kateřina Tučková a studenti Ateliéru environmentu, FAVU: 
Srdce pro Brno 
Jakubské náměstí, kostel
Brno poetické – poezie ve veřejném prostoru 
fasády domů v centru města Brna



9:30  modlitba smíření
18:00  slavnostní zakončení v prostoru augustiniánského opatství na Mendlově  
 náměstí za účasti představitelů města a zástupců německých a rakouských  
 partnerských měst Brna / živá knihovna / tematické občerstvení připravené  
 členy brněnských menšin
15:00  T, arsenaal mechelen & Platform 0090: Kamyon / náměstí Svobody / DSB
18:00  T, arsenaal mechelen & Platform 0090: Kamyon / náměstí Svobody / DSB
20:00  Hledání / Kino ART, malý sál / Cihlářská 19

Ne/Su 29/5/2016 

11:00  bohoslužba pro účastníky Pouti smíření / 
 bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Mendlovo náměstí 1
14:00  tematická procházka Podezřelou krajinou s anděly / 
 sraz před Pivnicí u Čápa, Obilní trh 68/10
15:00  T, arsenaal mechelen & Platform 0090: Kamyon / náměstí Svobody / DSB
16:00  tematická procházka Brněnským Bronxem – domovem Romů /   
 sraz před Domem umění města Brna, Malinovského náměstí 2 
17:30  Na chvíli svobodní / Kino ART, malý sál / Cihlářská 19
18:00  T, arsenaal mechelen & Platform 0090: Kamyon / náměstí Svobody / DSB
20:00  Maxim Gorki Theater: Mrzutí / Divadlo na Orlí / DSB

Po/Mo 30/5/2016
20:00  Miliónový časy: Povídky pro ADRU / hosty Zbyňka Vlasáka, 
 šéfeditora Salonu Práva, jsou spisovatelé Kateřina Tučková, 
 Štěpán Kučera a Martin Reiner / PRAHA, fórum pro architekturu / 
 Husova 18 
20:00  Uprchlíci / po projekci dokumentu proběhne beseda s režisérem   
 Tomášem Kratochvílem / Kino ART, malý sál / Cihlářská 19

Út/Tu 31/5/2016 
20:00  Theater Bremen a Kafka Band: Franz Kafka – Zámek / 
 Městské divadlo Brno, HS / Lidická 16 / DSB 

St/We 1/6/2016
10:00–18:00  otevřené dveře v Muzeu romské kultury / komentovaná prohlídka   
 muzeem se věnuje problematice odchodu Romů z pravlasti / 
 Bratislavská 67
18:00  Můj svět bez domova / vernisáž výstavy fotografií pořízených 
 ženami bez domova / Atrium FSS, Masarykova univerzita / Joštova 10
20:00  Amnesty International: Neuland / projekce dokumentu a beseda   
 s Čechošvýcarem a umělcem Richardem Ptákem / 
 PRAHA, fórum pro architekturu / Husova 18

Čt/Th 2/6/2016
21:00  Brno Contemporary Orchestra: Aglomerace / 
 Pavilon A, Výstaviště Brno

Út/Tu 24/5/2016 

17:00  diskusní fórum na téma Kde domov můj? / diskutují: Bernd Posselt, 
 Jiří Pehe, Milan Horáček a Jaroslav Šebek, moderuje David Macek /  
 Univerzitní kino Scala – Masarykova univerzita / Moravské náměstí 3 
17:30  Barvy písku / Kino ART, malý sál / Cihlářská 19
19:30  Husa Klub s Fedorem Gálem / uvádí kněz Jan Hanák / 
 kavárna Tungsram / Kapucínské náměstí 7
20:00  Nihad Sirees / Knihovna Jiřího Mahena v Brně / Kobližná 4

St/We 25/5/2016 

17:00  diskusní fórum na téma Vyjdi ze svého domu… běž do země, kterou  
 ti ukážu / diskutují: Wael Farouq, Andrea Barbero a Tomáš Kraus, 
 moderuje David Macek / Univerzitní kino Scala – Masarykova univerzita /  
 Moravské nám. 3
17:30  Má vlast / Kino ART, malý sál / Cihlářská 19

Čt/Th 26/5/2016 

16:00  tematická procházka Pohled na náš domov z kostelních věží. 
 Brno z ptačí perspektivy aneb jaké krásy lze vidět z chrámových věží / 
 sraz na místě někdejšího Německého domu na Moravském náměstí 
17:00  Můj domov je/není Bronx? / setkání s Kateřinou Šedou a organizátory  
 Ghettofestu / PRAHA, fórum pro architekturu / Husova 18
17:00–19:00  diskusní fórum na téma Rozvoj společného domova / diskutují: 
 Isabel Fezer, Dionigi Gianola, David Rusňák, Jindřich Šrajer, 
 moderuje David Macek / sál Břetislava Bakaly, Žerotínovo náměstí 6
19:30  Alina Pogostkina: Sólistka sezony potřetí / Filharmonie Brno /   
 Janáčkovo divadlo
20:00  Hledání východu / Kino ART, velký sál / Cihlářská 19
20:30  Blízký soumrak / Kino ART, velký sál / Cihlářská 19
21:30  beseda s autory dokumentárních filmů Michalem Pavláskem 
 a Ivo Bystřičanem / Kino ART, velký sál / Cihlářská 19

Pá/Fr 27/5/2016 

16:00  setkání rakouských, německých a českých středoškoláků / workshop 
16:00  Němci ven! / refektář augustiniánského opatství, Mendlovo náměstí 1
16:00  tematická procházka Místo odpočinku tvůrců našich domovů. Krása  
 funerální architektury. Kde a jak jsou pohřbení tvůrci města Brna? /  
 sraz u vchodu do Ústředního hřbitova města Brna na Vídeňské ulici 
19:00  Komorní scéna Aréna: Slyšení / Divadlo Reduta / Zelný trh 4 / DSB
19:30  Alina Pogostkina: Sólistka sezony potřetí / Filharmonie Brno /   
 Janáčkovo divadlo
20:00  Adelheid / Kino ART, malý sál / Cihlářská 19

So/Sa 28/5/2016
 Pouť smíření 
9:00  sraz u smírčího kříže v Pohořelicích 



DISKUSNÍ FÓRA
DISKUSSIONSFOREN



23/5/2016
20:00–22:00  

Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3

Respekt Tour: Evropa na rozcestí

Evropa se mění před očima. Narůstá nejistota, zaběhané pořádky mnohdy neplatí 
a před západní společností vyvstávají otázky, které si po desítky let nemusela klást: 
Máme omezovat vlastní svobodu výměnou za bezpečnost? Jak vést debatu s lidmi, 
kteří mají dojem, že jim nikdo nenaslouchá? Vracíme se do éry Východ vs. Západ?  
Je radikalizace společnosti nevyhnutelná? 

Setkání moderuje šéfredaktor Erik Tabery.  

Vstup zdarma.

Respekt Tour: Europa auf dem Scheideweg 
Europa verändert sich zusehends. Unsicherheit wächst, althergebrachte Ordnung löst  
sich in vieler Hinsicht auf und die westliche Gesellschaft wird mit Fragen konfrontiert,  
die sie sich jahrzehntelang nicht stellen musste: Sollen wir unsere Freiheit für mehr 
Sicherheit einschränken? Wie soll man mit Menschen reden, die das Gefühl haben,  
nicht gehört zu werden? Stehen sich wieder Ost und West geegenüber? Ist Radikalisierung 
der Geselllschaft unabwendbar? 

Modaration: Erik Tabery, Chefredakteur der Wochenzeitschrift Respekt 

Eintritt frei.



Jaroslav Šebek - český historik, pracovník Historického ústavu AV ČR 
Praha, zaměřující se na dějiny českých zemí 20. století, zejména dějiny 
politických stran, česko-německé vztahy a církevní dějiny. Narodil se 
v roce 1970, od roku 2009 vyučuje jako docent na Filozofické fakultě 
Masarykovy univerzity. V roce 2012  získal Cenu předsedy Akademie  
věd ČR za propagaci a popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje  
a inovací.
 

Wo ist meine Heimat?
Die Identität von Exilanten und ihren Nachkommen. Über das Vermächtnis des seligen 
Karl von Habsburg (1916–1918) im hundertsten Jahr nach seiner Thronbesteigung.  

Welche Identität haben Menschen, deren Schicksal in den verschiedenen Etappen des 
letzten Jahrhunderts direkt oder indirekt durch die Erfahrung des Exils geprägt war? Was 
bedeutete es, Böhmen oder Mähren verlassen zu müssen, um anderswo eine neue Heimat 
zu suchen? Zu einer Diskussion über dieses Thema werden sich mehrere herausragende 
Vertreter des politischen und gesellschaftlichen Lebens versammeln, wobei sie die Frage 
nach der Heimat nicht nur aus ihrer privaten Sicht, sondern auch in einem breiteren, 
nationalen und europäischen Kontext behandeln werden. 
Sofern noch immer gilt, dass „Staaten sich durch jene Ideale erhalten, aus denen sie 
entstanden sind“ (T. G. Masaryk), möchten wir angesichts des sich nähernden Jahrestags 
eine Reflexion über die Ereignisse des Jahres 1918 beginnen. Gegen wen und was wurde 
eigentlich der „Gedanke eines tschechoslowakischen Staates“ durchgesetzt? – so lautet 
unsere Frage hundert Jahre nach der Thronbesteigung des letzten mährischen Markgrafen, 
böhmischen Königs und österreichischen Kaisers, Karls I. von Habsburg. Die Rezeption 
seiner Persönlichkeit, seiner Ziele und Visionen ist in Mitteleuropa noch immer in vielerlei 
Hinsicht durch Vorurteile, Unkenntnis und zahlreiche Widersprüche erschwert. Hierzu 
gehört auch die Tatsache, dass Karl, obgleich oberster Repräsentant einer die slawischen 
Völker unterdrückenden Macht, im Jahr 2004 durch den ersten slawischen Papst Johannes 
Paul II. seliggesprochen wurde. 
 
Die Debatte moderiert  David Macek. 

Eintritt frei.

24/5/2016
17:00–19:00

Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3

Kde domov můj?
Identita exulantů a jejich potomků. Nad odkazem bl. Karla Habsburského 
(1916–1918) po sto letech od jeho nástupu na trůn. 

Jaká je identita lidí, do jejichž osudu v různých etapách posledních sta let přímo  
či nepřímo zasáhla zkušenost exilu? Jaké to bylo odejít z území Čech či Moravy 
a hledat domov jinde? Diskutovat přijedou významní představitelé současného 
politického a společenského života a zabývat se budou otázkou domova nejen  
v jeho aspektu soukromí, ale také v jeho širším, národním a evropském kontextu. 
Pokud platí, že „státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily“ (TGM), chceme 
s blížícím se výročím zahájit reflexi událostí roku 1918. Proti komu a proti čemu se 
vlastně prosazovala „myšlenka státu československého“? ptáme se sto let  
od intronizace posledního moravského markraběte a českého krále, císaře Karla 
Habsburského. Středoevropské veřejnosti jeho postavu, priority a vize mnohovrstevně 
zahalují předsudky, neznalost i řada paradoxů. K nim patří také fakt, že ač měl být 
Karel vrcholným představitelem moci utlačující Slovany, prohlásil ho první slovanský 
papež Jan Pavel II. v roce 2004 za blahoslaveného. 

Setkání moderuje David Macek.  

Vstup zdarma.

Diskutující: 

Bernd Posselt – německý politik a novinář, mluvčí Sudetoněmeckého 
zemského spolku. Jako blízký spolupracovník Otty Habsburského 
podporoval středoevropské disidenty a pád železné opony. V letech 
1994–2014 byl poslancem Evropského parlamentu. Nositel řady ocenění 
a veřejných funkcí, mezi jinými předseda Panevropské unie v Německu. 
 
 
 

Milan Horáček – německý politik českého původu. Po pronásledování 
emigroval v 70. letech do Německa, v letech 1983–1989 byl poslancem 
Bundestagu, 2004–2009 europoslancem za německou stranu zelených. 
Mezi lety 1991 a 2004 významně podporoval český neziskový sektor 
z pozice vedoucího Nadace Heinricha Bölla. Na přelomu tisíciletí 
inspiroval pokusy o usmíření mezi bývalými česky a německy mluvícími 
obyvateli města Brna. 
 
 
 

Jiří Pehe – český politolog, spisovatel a komentátor, ředitel New York 
University v Praze. V 80. letech emigroval do Spojených států, vystudoval 
Kolumbijskou univerzitu a následně přispíval do řady prestižních médií, 
pracoval v Rádiu Svobodná Evropa. V letech 1997–1999 byl ředitelem 
Politického odboru Kanceláře prezidenta republiky Václava Havla.  
Působí v řadě nadací, na denní bázi komentuje politické a veřejné dění.

KDE 
DOMOV 
MŮJ?



a v čem se liší židovský, křesťanský a islámský výklad Abrahamova příběhu hledání 
domova? A jaké impulsy tyto tři živé tradice nabízejí našemu vlastnímu chápání 
identity, ztrácení a nalézání domova, pohostinnosti a milosrdenství? 

Setkání moderuje David Macek.  

Vstup zdarma.

Diskutující: 

Wael Farouq – egyptský profesor arabštiny na Katolické univerzitě 
v Miláně a na Americké univerzitě v Káhiře, je muslimského vyznání. 
Odborně se zabývá islámským jazykem, filozofií a literaturou, je 
prezidentem Kulturního centra pro mezicivilizační dialog Tawasul, 
viceprezidentem Meetingu Káhira a je autorem řady odborných publikací. 

Andrea Barbero – italský misionář původem z Piemontu, katolický kněz, 
člen Fraternity svatého Karla Boromejského. Absolvoval Papežskou 
lateránskou univerzitu ve Vatikánu, od prvních let nového tisíciletí působí 
v Praze. Pastoračně se věnuje hnutí Comunione e liberazione, je farářem 
u sv. Apolináře a učí na pražské Církevní střední zdravotnické škole. 

Tomáš Kraus – tajemník Federace židovských obcí ČR, který se v této 
funkci vedle vybudování nové infrastruktury organizace zabýval zejména 
otázkami restitucí židovského majetku a odškodnění obětí holocaustu. 
Narodil se v roce 1954, absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy 
v Praze. Předsedá správní radě Centra pro dokumentaci, o.p.s., je členem 
dozorčí rady Evropského institutu odkazu šoa.

Verlasse das Haus deines Vaters... geh in das Land, 
das ich dir zeige
Abrahams Nachkommen und ihre Reisen in die Heimat im Kontext des Jahres 
der Barmherzigkeit

Juden, Christen und Muslime betrachten Abraham gleichermaßen als ihren Stammvater. 
Aus ihren heiligen Schriften erfahren wir, dass Abrahams göttliche Berufung erfolgt, 
indem er dazu aufgefordert wird, eine Reise ins Unbekannte anzutreten. Abraham glaubt 
dem Versprechen einer neuen Heimat, des „gelobten Landes“, und verlässt daher das 
Land seiner Väter. Das Auffinden einer neuen Heimat steht in den religiösen Traditionen 
in einem engen Zusammenhang mit dem Thema der Barmherzigkeit. Inwieweit stimmen 
also die jüdische, die christliche und die islamische Auslegung der Erzählung von 
Abrahams Suche nach der neuen Heimat überein, und worin unterscheiden sie sich? Und 
welche Impulse bieten diese drei lebendigen Traditionen unser eigenen Wahrnehmung 
von Identität, vom Verlust und vom Finden einer Heimat, von Gastfreundschaft und 
Barmherzigkeit – auch in heute ungewohnten Kontexten? 

Die Debatte moderiert  David Macek. 

Eintritt frei.

24/5/2016
19:00–21:00

Café Tungsram, Kapucínské náměstí 7

Husa Klub s Fedorem Gálem: Cez ploty

Pred takmer desiatimi rokmi začal spontánne odoslaným e-mailom dialóg dvoch 
mužov, ktorých osud snáď nemôže byť viac rozdielny. Fedor Gál s presvedčením, 
že dialóg je nutný za každých okolností, prináša konfrontáciu s národným socialistom 
Matejom. Je možné, aby si k sebe našli cestu dva zcela rozdielni ľudia, a dokážu 
vôbec obhájiť svoje rozhodnutie, že túto korešpondenciu zverejnia?

Otevřenou debatu o našich identitách se sociologem a publicistou Fedorem Gálem 
moderuje kněz a publicista Jan Hanák.

Vstup zdarma.

HusaKlub mit Fedor Gál: Über Zäune
Vor nahezu zehn Jahren begann mit einer spontan abgesandten E-Mail ein Dialog 
zweier Männer, deren Schicksal wohl nicht unterschiedlicher hätte sein können. Fedor 
Gál konfrontiert in der Überzeugung, dass ein Dialog unter allen Umständen notwendig 
ist, einen jungen Nazi namens Matej. Ist es möglich, dass zwei derart unterschiedliche 
Menschen einen Weg zueinander gefunden haben, und können sie überhaupt ihre 
Entscheidung vertreten, diese Korrespondenz zu veröffentlichen?

Die offene Debatte mit dem Soziologen und Publizisten Fedor Gál über unsere Identitäten 
moderiert der Geistliche und Publizist Jan Hanák.

Eintritt frei.

25/5/2016
17:00–19:00 

Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3

Vyjdi z domu svého otce… běž do země, kterou ti ukážu
Abrahamovi potomci a jejich cesty domů v kontextu Roku milosrdenství

Židovství, křesťanství i islám považují Abrahama za „otce víry“. Na stránkách 
posvátných textů se dozvídáme, že Abrahamovo povolání se děje formou výzvy 
k exodu, k vyjití do neznáma. Abraham důvěřuje příslibu nového domova, „zaslíbené 
země“, a proto opouští svoji starou vlast. Událost nalezení nového domova 
v náboženských tradicích úzce souvisí s tématem milosrdenství. V čem se tedy shoduje 



David Rusňák – zakladatel a předseda představenstva investiční 
skupiny DRFG (David Rusňák Family Group), která  zhodnocuje kapitál 
prostřednictvím investic do majetkových podílů v perspektivních 
společnostech a projektech. Narodil se v roce 1978, dnes je mj. partnerem 
hokejového klubu Kometa Brno, podporuje široké spektrum společensky 
prospěšných a kulturních projektů a má také ambici ovlivňovat veřejný 
prostor např. prostřednictvím kvalitní architektury.

Entwicklung der gemeinsamen Heimat 
Partizipation, Kooperation, Beispiele guter Praxis

„Welche Art von Welt wollen wir denen überlassen, die nach uns kommen, den Kindern, 
die gerade aufwachsen? Diese Frage lässt sich nicht isoliert betrachten. Wir müssen uns 
fragen, was der Sinn des Lebens auf der Erde ist, welche die Werte und Grundlagen des 
gesellschaftlichen Lebens sind, was das Ziel unserer Arbeit und aller unserer Bemühungen 
ist. Solange wir uns nicht dieser tieferen Probleme annehmen, werden unsere Bemühungen 
keine bedeutenden Wirkungen erzielen können. Die Menschheit besitzt noch die Fähigkeit 
zusammenzuarbeiten, um unser gemeinsames Haus aufzubauen.“ Diese Worte leiten die 
tschechische Übersetzung der Enzyklika Laudato si’ von Papst Franziskus ein, welche den 
Untertitel Über die Sorge für das gemeinsame Haus trägt.  
Was motiviert uns, dort tätig zu werden, wo wir leben? Wie können sich der öffentliche 
Sektor, die Privatwirtschaft und nichtstaatliche Organisationen gegenseitig wirksam 
unterstützen? Unter welche Voraussetzungen kann die Ausrichtung auf das Gemeinwohl 
auch für jene Akteure nutzbringend sein, die gewöhnlich zueinander in Konkurrenz stehen? 
Und wie passen zu all dem Schönheit, Kunst, Sport und die „kriegerischen Tugenden“?

Die Debatte moderiert  David Macek. 

Eintritt frei.

26/5/2016
17:00–19:00

Sál Břetislava Bakaly, Žerotínovo náměstí 6

Rozvoj společného domova
Sdílení, spolupráce, příklady dobré praxe

„Jaký svět chceme zanechat těm, kteří přijdou po nás, dětem, které právě vyrůstají? 
Tuto otázku nelze řešit izolovaně. Musíme se ptát, co je smyslem života na zemi, jaké 
jsou hodnoty a základy společenského života, co je cílem naší práce a veškerého 
našeho úsilí. Pokud se nebudeme zabývat těmito hlubšími problémy, nepovede  
naše starost k žádným významným výsledkům. Lidstvo je stále schopné pracovat  
na budování našeho společného domova.“ Tato slova uvozují český překlad encykliky 
papeže Františka Laudato si, která nese podtitul O péči o společný domov.  
Co motivuje naše působení tam, kde žijeme? Jak se mohou navzájem efektivně 
podporovat veřejný, soukromý a neziskový sektor? Za jakých podmínek může být 
zaměření na společné dobro prospěšné i aktérům, kteří spolu obvykle soupeří?  
A jak k tomu všemu patří krása, umění, sport a „vojenské ctnosti“?

Setkání moderuje David Macek.  

Vstup zdarma.

Diskutující: 

Dionigi Gianola – ředitel mezinárodní asociace Compagnia delle opere, 
která sdružuje přes 30 tisíc ziskových i neziskových společností ze 17 zemí 
pěti kontinentů. Narodil se v roce 1976, vystudoval ekonomii a obchod 
na Katolické univerzitě Sacro Cuore v Miláně. Patří k hlavním světovým 
protagonistům tzv. „civil economy“ (S. Zamagni) – při rozhodování se 
zaměřuje vedle zisku i na obecné dobro, čímž fakticky naplňuje vizi 
Tomáše Bati, podle níž „velký muž“ myslí při své práci nejen na sebe 
a svou rodinu, ale „pracuje tak, aby jeho práce přinesla prospěch i jiným, 
jeho okolí, případně celému státu“. 
 

Isabel Fezer – německá politička, zástupkyně starosty Stuttgartu, hlavního 
města spolkové země Bádensko-Würtenbersko. Narodila se v roce 1959, 
profesí právnička, členka liberální Svobodné demokratické strany (FDP). 
Ve své funkci má od roku 2010 v kompetenci oblast sociálních věcí, 
mládeže a zdravotnictví. 
 
 
 
 

Jindřich Šrajer – vedoucí pracovní skupiny pro sociální otázky při České 
biskupské konferenci, docent na Teologické fakultě Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích. Narodil se v roce 1964, studoval v Litoměřicích 
a v Olomouci, doktorát získal na univerzitě v rakouském Linci. Salezián, 
člen řady redakčních, oborových a vědeckých rad, člen evropského 
sdružení morálních teologů a sociálních etiků. Kromě jiných publikací je 
autorem knihy o Janu Palachovi „Suicidium, sebeobětování, mučednictví“.   

HEIMAT



26/5/2016
17:00
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Kateřina Šedá: Můj domov je/není Bronx?
diskuse s umělkyní a organizátory festivalu Ghettofest

Konceptuální umělkyně Kateřina Šedá realizuje v lokalitě tzv. brněnského Bronxu svůj 
nový projekt nazvaný Brno střet. Ve spolupráci s místními obyvateli a organizátory 
Ghettofestu vytváří netradičního průvodce, jímž chce dané místo přiblížit široké 
veřejnosti. Svým umělecko-sociálním počinem však chce podpořit i místní komunitu, 
které skrze práci na společném díle napomáhá při identifikaci s bydlištěm.
„Rozhodli jsme se zaměřit pozornost na detail a zpracovat každý místní dům jiným 
způsobem. Jeden představíme pomocí vyprávění obyvatel, druhý přes jeho historii, 
třetí přes faunu a flóru a další přes zajímavý architektonický prvek. Zapojit proto 
chceme jak místní obyvatele, tak i historiky, botaniky, architekty nebo etnografy. 
Takto vznikne unikátní průvodce, který díky své formě smaže rozdíly mezi většinou 
a menšinou a upozorní návštěvníka na jiné, pozoruhodné věci,“ říká Kateřina Šedá. 

Beseduje výtvarnice Kateřina Šedá, ředitel festivalu Ghettofest Pavel Strašák 
a zástupci obyvatel brněnského Bronxu.

Vstup zdarma.

Kateřina Šedá: Ist die Brünner Bronx meine Heimat oder nicht?
Diskussion mit der Künstlerin und den Organisatoren des Ghettofest Festivals.  

Die Konzeptkünstlerin Kateřina Šedá realisiert in der so genannten Brünner Bronx 
ein neues Projekt, in dem sie verschiedene Welten aufeinandertreffen lässt. In 
Zusammenarbeit mit den Bewohnern des Viertels erstellt sie einen ungewöhnlichen 
Stadtführer, der die Örtlichkeiten einer breiten Öffentlichkeit näher bringen will. Durch 
ihr künstlerisch-soziales Projekt will sie jedoch auch den Zusammenhalt der örtlichen 
Gemeinschaft stärken, der sie durch ihre Beteiligung an dem gemeinsamen Werk dabei 
hilft, sich mit ihrem Wohnort zu identifizieren.
„Wir haben uns entschieden, den Blick auf Einzelheiten zu richten und jedes Haus in einer 
anderen Weise zu beschreiben. Eines stellen wir durch die Erzählungen seiner Bewohner 
vor, das nächste durch seine Geschichte, ein drittes durch seine Fauna und Flora und 
wieder ein anderes durch ein interessantes architektonisches Detail. Beteiligen möchten 
wir daher nicht nur die Bewohner des Viertels, sondern auch Historiker, Botaniker, 
Architekten oder Volkskundler. So wird ein einzigartiger Führer entstehen, der durch seine 
Form die Unterschiede zwischen der Mehrheitsgesellschaft und Minderheiten vergessen 
lässt und die Aufmerksamkeit des Besuchers auf andere bemerkenswerte Dinge lenkt“, so 
Kateřina Šedá zu ihrem Projekt. 

Die Begegnung mit Künstlerin Kateřina Šedá, der Leiter des Festivals Ghettofest Pavel 
Strašák und Bewohnern der Brünner Bronx. 

Eintritt frei.
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23/5/2016
17:00

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4

Emma Braslavsky

Německá spisovatelka a kurátorka se narodila v roce 1971 v Erfurtu do rodiny odsunuté 
v roce 1945 z Plzeňska. Debutovala románem Bez paměti (Aus dem Sinn, Claassen 
2007), v němž se na pozadí hledání ztracené paměti svého otce zaobírá také vyhnáním 
sudetských Němců z Československa, adaptací nevítaných uprchlíků ve východním 
Německu a jejich různými – sentimentálními, nenávistnými či lhostejnými – přístupy 
k původní vlasti. 
Za svůj román získala Emma Braslavsky v Německu dvě prestižní ocenění, úspěch měla 
i její druhá kniha Modré z nebe nad Atlantikem (Das Blaue vom Himmel über dem 
Atlantik, Claassen 2008). V září letošního roku vyjde její zatím poslední román Leben 
ist keine Art mit einem Tier umzugehen (Suhrkamp 2016).

Tvorbu Emmy Braslavsky představí spisovatelka Kateřina Tučková a Wolfgang 
Schwarz z Adalbert Stifter Verein. 

Vstup zdarma.

Emma Braslavsky 

Die deutsche Schriftstellerin und Kuratorin wurde 1971 in Erfurt geboren, ihre Familie 
wurde 1945 als der Gegend um Pilsen vertrieben. Sie debütierte mit dem Roman Aus 
dem Sinn (Claassen 2007), in dem sie sich vor dem Hintergrund der Suche nach dem 
verlorenen Gedächtnis ihres Vaters auch mit der Vertreibung der Sudentendeutschen 
aus der Tschechoslowakei, der Eingewöhnung der ungewünschten Flüchtlinge in 
Ostdeutschland und ihrem unterschiedlichen Verhältnis zur ursprünglichen Heimat – 
sentimental, hasserfüllt oder gleichgültig – befasst.
Für ihren Roman wurde Emma Braslavsky in Deutschland mit zwei begehrten 
Literaturpreisen ausgezeichnet, Erfolg hatte auch ihr zweites Buch Das Blaue vom Himmel 
über dem Atlantik (Claassen 2008). Im September 2016 wird bei Suhrkamp ihr bislang 
letzter Roman, Leben ist keine Art mit einem Tier umzugehen, erscheinen.

Das Werk von Emma Braslavsky präsentieren die Schriftstellerin Kateřina Tučková und 
Wolfgang Schwarz von Adalbert Stifter Verein. 

Dieser Literaturabend findet in Kooperation mit dem Adalbert-Stifter-Verein statt. 
Eintritt frei.

24/5/2016
20:00

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4

Nihad Sirees

Syrský spisovatel, dramatik a scénárista Nihad Sirees se narodil v Aleppu v roce 1950. 
Vystudoval stavební inženýrství, poté si otevřel soukromou stavební fi rmu a začal se 
věnovat literární tvorbě. V roce 2012 uprchl před perzekucí režimem Bašára Asada 
ze Sýrie, odjel do Egypta a nyní žije a pracuje v Berlíně.
Jeho první román zasazený do období I. světové války Severní vítr tematizuje 
rozkvétající syrské národní uvědomění. Uchvátil pozornost čtenářů i kritiků, kteří ho 
označili za jeden z nejdůležitějších syrských historických románů. Nadšení napříč 
arabskými zeměmi vzbudil doposud vysílaný televizní seriál Hedvábný trh natočený 
podle jeho scénáře a odehrávající se v Aleppu v období politických nepokojů 
v 60. letech minulého století. 
Román Ticho a vřava (Odeon, 2014), jehož český překlad uvede autor v Brně, byl 
přeložen do mnoha cizích jazyků a oceněn mj. cenou English PEN Award. Popisuje 
den v životě zakázaného spisovatele Fathi Sheena, který odmítá kolaborovat s vládou 
Vůdce alias Bašára Asada. 

Tvorbu Nihada Sireese představí 
spisovatelka Kateřina Tučková. 

Vstup zdarma.

Nihad Sirees

Der syrische Schriftsteller, Dramatiker und Szenarist Nihad Sirees wurde 1950 in Aleppo 
geboren. Er ist studierter Bauingenieur und widmete sich neben dem Betrieb seiner 
privaten Baufirma dem Literaturschaffen. Im Jahr 2012 flüchtete er vor der Verfolgung 
durch das Assad-Regime zunächst nach Ägypten, heute lebt und arbeitet er in Berlin.
Sein erster Roman The North Winds spielt in den Jahren des Ersten Weltkriegs und 
thematisiert das aufblühende syrische Nationalbewusstsein. Er begeisterte Leser wie 
Kritiker und gilt als einer der wichtigsten historischen Romane aus Syrien. Auf großen 
Erfolg in allen arabischen Ländern stieß die bis heute ausgestrahlte Fernsehserie The Silk 
Market, die nach seinem Drehbuch entstand und während der politischen Unruhen der 
Sechzigerjahre in Aleppo spielt. 
Der Roman The Silence and the Roar, dessen tschechische Übersetzung (Odeon, 2014) 
der Autor in Brünn präsentiert, wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt und unter anderem 
mit dem English PEN Award ausgezeichnet. Er beschreibt einen Tag im Leben des 
verbotenen Schriftstellers Fathi Sheen, welcher es ablehnt, mit der Regierung des Führers 
alias Baschar al-Assad zu kollaborieren. 

Das Werk von Nihad Sirees präsentieren die Schriftstellerin Kateřina Tučková. 

Eintritt frei.



30/5/2016
20:00
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Miliónový časy: Povídky pro ADRA

Humanitární organizace ADRA umožňuje lidem po celém světě nacházet ztracené 
domovy anebo zlepšovat kvalitu domovů stávajících – pomáhá jak při mimořádných 
událostech typu živelných katastrof, tak při uskutečňování dlouhodobých rozvojových 
projektů. Salon, literární a kulturní příloha deníku Právo, se rozhodl ADRU podpořit 
cyklem povídek dvaadvaceti současných českých spisovatelů a spisovatelek, 
propojeným jednotným tématem „cesty“. Z původně časopiseckého projektu vznikla 
zásluhou nakladatelství Argo kniha, jejíž výtěžek putuje na rozvojové projekty ADRY. 

Povídkovou knihu Miliónový časy: Povídky pro ADRU představí Zbyněk Vlasák, 
šéfeditor Salonu Práva, společně s autory povídek Kateřinou Tučkovou, Štěpánem 
Kučerou a Martinem Reinerem. 

Vstup zdarma.

Millionenzeiten: Geschichten für ADRA

Die Hilfsorganisation ADRA hilft Menschen auf der ganzen Welt dabei, eine neue 
Heimat zu finden oder die Lebensqualität in ihrer angestammten Heimat zu verbessern 
– sie ist bei außergewöhnlichen Ereignissen wie Naturkatastrophen ebenso zur Stelle 
wie bei der Umsetzung langfristiger Entwicklungsprojekte. Der „Salon“, die Literatur- 
und Kulturbeilage der Tageszeitung Právo, hat sich entschlossen, ADRA mit einem 
Geschichtenzyklus von zweiundzwanzig lebenden tschechischen Schriftstellern und 
Schriftstellerinnen zu unterstützen, in denen es um das gemeinsame Thema „Reise“ geht. 
Aus dem ursprünglichen Zeitungsprojekt entstand durch das Verdienst des Verlags Argo 
ein Buch, aus dessen Erlös Entwicklungsprojekte von ADRA finanziert werden. 

Das Geschichtenbuch Millionenzeiten: Erzählungen für ADRA präsentiert Zbyněk 
Vlasák, Redakteur des „Salon“ der Právo, gemeinsam mit den Autoren der Geschichten, 
Kateřina Tučková, Štěpán Kučera und Martin Reiner. 

Eintritt frei.

20/5 – 2/6/2016
20:00–24:00

Brno poetické

Brno je město literatury. Působí zde nebo k němu mají blízký vztah mnozí významní 
autoři a autorky, ale také řada literátů dnes už téměř zapomenutých – českých, 
německých, židovských. Jejich úzký vztah k různým městským čtvrtím, ulicím či 
zákoutím ilustrují jejich texty, které na portálu www.brnopoeticke.cz prezentuje 
stejnojmenné sdružení. V rámci Meetingu Brno představujeme v nočních světelných 
projekcích tyto vybrané autory a místa jejich inspirace: 

Bratislavská / Jan Zahradníček
Cihlářská / František Listopad
Dominikánská / Pavel Švanda
Kobližná / Karel Tachovský
Stará radnice / Erika Spann-Rheinisch 

Autory webu Brno poetické jsou prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A., a Mgr. Michal 
Fránek, Ph.D. Brno poetické je společným projektem Akademie věd České republiky, 
Moravského zemského muzea a realizuje se s podporou Knihovny Jiřího Mahena.

Za zapůjčení projektorů a spolupráci děkujeme: Česká televize Brno, Dům umění Brno, Muzeum 
romské kultury, Café in the Ghetto, Kino ART, Knihovna Jiřího Mahena v Brně. Děkujeme také 
vlastníkům budov, kteří umožnili texty na fasády promítat. 

Poetisches Brünn
Brünn ist eine Stadt der Literatur. Zahlreiche herausragende Autoren und Autorinnen 
leben heute in der Stadt oder pflegen eine enge Beziehung zu ihr, doch viele aus früheren 
Zeiten – tschechische, deutsche und jüdische – sind kaum noch bekannt. Der Verein 
Poetisches Brünn veröffentlicht auf seiner Website www.brnopoeticke.cz Texte solcher 
Autoren, die ihre enge Verbundenheit zu verschiedenen Vierteln, Straßen und Winkeln 
der Stadt illustrieren. Im Rahmen des Festivals Meeting Brno präsentieren wir in Form 
nächtlicher Projektionen ausgewählte Poeten und die Orte, welche ihnen die Inspiration 
zu ihren Werken lieferten:  

Bratislavská / Jan Zahradníček
Cihlářská / František Listopad
Dominikánská / Pavel Švanda
Kobližná / Karel Tachovský
Altes Rathaus / Erika Spann-Rheinisch

Die Autoren der Website www.brnopoeticke.cz sind prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A. und 
Mgr. Michal Fránek, Ph.D. Poetisches Brünn ist ein gemeinsames Projekt der Akademie 
der Wissenschaften der Tschechischen Republik und des Mährischen Landesmuseums 
und wird durch die Jiří-Mahen-Bibliothek unterstützt.

Für ihre Mithilfe und die Zurverfügungstellung der Projektoren danken wir Česká televize 
Brno, dem Kunsthaus der Stadt Brünn, Café in the Ghetto, Kino ART, Jiří Mahen Bibliothek 
in Brünn. Wir danken auch den Eigentümern, die ihre Gebäude für die Projektionen zur 
Verfügung gestellt haben. 



VÝSTAVY
AUSTELLUNGEN



20/5 – 2/6/2016
vernisáž / Vernissage 20/5/2016 / 19:15

Stará radnice, Radnická 10

Antikomplex: Spojování rozdělené minulosti
Československo 1937–1948. Vzpomínky Čechů, Němců, Rakušanů a Slováků

Výstava přibližuje divákům propletené příběhy pamětníků z České republiky, 
Slovenska, Rakouska a Německa, a tak i příběh Československa v letech 1937–1948. 
Mluvčí často prožili velmi turbulentní a na nejrůznější zvraty bohatý život, do něhož 
zasáhla válka. Většina z nich musela jednou či vícekrát opustit svůj domov a rodinu. 
Někteří se vrátili, jiní začali znovu někde jinde. Ale všichni mají jedno společné: 
žili v době, ve které bylo špatné být Čechem, Židem a posléze Němcem. Vypráví 
o vyloučení, diskriminaci a xenofobii a všechny jejich vzpomínky dohromady tvoří 
mozaiku, jež umožňuje udělat si vlastní představu o komplikované době, z níž se dnes 
můžeme poučit. 

Otevřeno po–ne 10:00–18:00 
Vstup zdarma.

Antikomplex: Verbindungen der getrennten Vergangenheit
Die Tschechoslowakei 1937–1948. Erinnerungen von Tschechen, Deutschen, 
Österreichern und Slowaken

Die Ausstellung vermittelt ihren Besuchern die verflochtenen Lebenswege von Zeitzeugen 
aus Tschechien, der Slowakei, Österreich und Deutschland und damit auch die Geschichte 
der Tschechoslowakei in den Jahren 1937–1948. Die Sprecher können vielfach auf 
ein turbulentes Leben voller Umbrüche zurückblicken, auf welches der Krieg einen 
wesentlichen Einfluss hatte. Die meisten von ihnen mussten einmal oder auch mehrfach 
ihre Heimat und Familie verlassen. Manchen kehrten zurück, andere begannen woanders 
ein neues Leben. Alle jedoch haben eines gemeinsam: sie lebten in einer Zeit, als es 
schlecht war, Tscheche, Jude oder anschließend Deutscher zu sein. Sie erzählen von 
Ausgrenzung, Diskriminierung und Fremdenhass, und gemeinsam genommen bilden ihre 
Erinnerungen ein Mosaik, aus dem wir uns unser eigenes Bild einer komplizierten Zeit 
zusammenfügen können, die uns eine Lehre für die heutige Zeit bietet. 

Geöffnet Mo–So 10:00–18:00 
Eintritt frei.

20/5 – 2/6/2016
Stará radnice, Radnická 10

Judita Matyášová: Na sever

Výstava představuje osud skupiny osmdesáti židovských teenagerů (některých i z Brna), 
která odjela v říjnu 1939 do Dánska. Bez rodičů, učitelů, dospělých – měli 
jen sebe navzájem. Začalo jejich největší životní dobrodružství. Jen díky sounáležitosti 
se jim podařilo přežít apokalypsu a začít nový život. 
Autorkou výstavy a fi lmového námětu je Judita Matyášová, redaktorka Lidových novin, 
která tento málo známý příběh objevila v roce 2010. Našla jeho protagonisty (dnes 
devadesátileté pamětníky) a jejich příběhy publikovala v knize Přátelství navzdory 
Hitlerovi, za niž v roce 2013 získala literární cenu Arnošta Lustiga.

Otevřeno po–ne 10:00–18:00 
Vstup zdarma.

Doprovodný program: promítání dokumentu Na sever v Kině ART 
v neděli 22. května 2016.  

Judita Matyášová: Nach Norden
Die Ausstellung erzählt die Geschichte von achtzig jüdischen Jugendlichen, manchen 
davon aus Brünn, die im Oktober 1939 nach Dänemark ausgewandert sind. Ohne Eltern 
oder Lehrern, ganz auf sich selbst gestellt. Das Abenteuer ihres Lebens begann. Dank ihrem 
Zusammenhalt übelebten sie die Apokalypse und konnten ein neues Leben anfangen. 
Die Autorin der Ausstellung und des Filmthemas ist Judita Matyášová, Redakteurin der 
Tageszeitung Lidové noviny, die diese kaum bekannte Geschichte 2010 ans Licht geholt hat. 
Sie suchte ihre Protagonisten, heute in ihren neunzigern, und schrieb ihre Erzählungen im 
Buch Freunde trotz Hitler, für die sie 2013 den Arnošt Lustig Literaturpreis erhielt.

Geöffnet Mo–So 10:00–18:00 
Eintritt frei.

Begleitprogramm: Vorführung des Dokumentarfilms Nach Norden im Kino ART am Sonntag 
dem 22. Mai 2016.  



20/5 – 2/6/2016
vernisáž / Vernissage 21/5/2016 / 18:00

Moravské náměstí před Moravskou galerií
Moravské náměstí vor der Mährischen Galerie

Lukáš Houdek: HopeTour

Instalace výtvarníka a aktivisty Lukáše Houdka, který mj. stojí za projektem HateFree 
Culture, reaguje na zlehčování a zpochybňování náročnosti cesty lidí přicházejících 
dnes do Evropy hledat lepší nebo bezpečnější život. Veřejnost totiž někdy vnímá 
rozhodnutí opustit svou zemi a blízké jako pouhý vrtoch a často danou situaci 
komentuje s četnými dehumanizujícími formulacemi. Instalace tak dává návštěvníkům 
možnost si vyzkoušet, jakou může mít taková cesta podobu. Sami si pak mohou 
položit otázku, zda člověk absolvuje dramatickou cestu, jejíž konec nedokáže 
odhadnout, z rozmaru, nebo zda ho k tomu vedou skutečně závažné osobní pohnutky – 
ať už je každý z nás vnímá jako důvod pro podporu a udělení ochrany, nebo nikoliv.

Světelná spolupráce: František Fabián a Jiří Richter
Kurátorka: Kateřina Tučková

Instalace HopeTour je přístupná denně od 11 do 20 hodin
Vstup zdarma.

Doprovodné programy: HateFree Stage v Kabinetu múz, HateFree otevřená snídaně 
v kavárně Trojka.

Lukáš Houdek: HopeTour
Die Installation des Künstlers und Aktivisten Lukáš Houdek, der unter anderem hinter dem 
Projekt HateFree Culture steht, ist eine Reaktion auf Stimmen, welche die Schwierigkeiten 
und Gefahren auf der Reise jener Menschen anzweifeln und kleinreden wollen, die heute 
auf der Suche nach einem besseren und sichereren Leben nach Europa kommen. Vielfach 
wird nämlich in der Öffentlichkeit der Entschluss, sein Land und seine Nächsten zu 
verlassen, als bloße Laune abgetan und die entstandene Situation mit den verschiedensten 
erniedrigenden Formulierungen kommentiert. Die Installation ermöglicht ihren Besuchern 
daher, einmal auszuprobieren, welche Form eine solche Reise haben kann. Anschließend 
mag sich jeder selbst die Frage stellen, ob ein Mensch einen solch dramatischen Weg, 
dessen Ende er nicht abschätzen kann, nur aus Spaß auf sich nimmt, oder ob ihn dazu 
wirklich ernsthafte persönliche Beweggründe bringen – unabhängig davon, ob sie jeder 
von uns als Grund zur Gewährung von Hilfe und Schutz betrachten würde oder nicht.

Lichttechnik: František Fabián und Jiří Richter
Kuratorin: Kateřina Tučková

Die Installation HopeTour ist täglich von 11 bis 20 Uhr zugänglich.
Eintritt frei.

 
Begleitprogramm: HateFree Stage im Kabinet múz, HateFree offenes Frühstück  
im Café Trojka

18/5 – 24/7/2016
Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2

Jiří Příhoda: garagePod

Výtvarník Jiří Příhoda žije střídavě v České republice a v Texasu v USA, kde se pokusil 
nalézt nový domov pro sebe a svou rodinu. Obtíže tohoto rozhodnutí tematizuje i ve své 
tvorbě: motivován snahou nalézt si v novém, neznámém prostředí svůj osobní duchovní 
prostor se zabývá ztvárňováním zvláštních příbytků, cel či pousteven stojících žánrově 
na pomezí mezi plastikou a architekturou. Tak tematizuje i garáž jako místo pro budování 
„ideového“ domova, kde je prostor pro začátek něčeho nového, živého, tvůrčího, pro 
svobodný experiment. Ostatně garáž je místo, kde začínal třeba zakladatel firmy Apple 
Steve Jobs nebo celá řada dnes úspěšných vědců, umělců či hudebních skupin.

Kurátorka: Terezie Nekvindová

Vstupné: 80 Kč, každou středu 20 Kč

Jiří Příhoda: garagePod
Der Künstler Jiří Příhoda lebt abwechselnd in Tschechien und in Texas, wo er eine neue 
Heimat für sich und seine Familie zu finden versuchte. Die Schwierigkeiten dieser 
Entscheidung thematisiert er auch in seinem Werk: motiviert durch die Bemühung, für sich 
in der neuen, unbekannten Umgebung seinen persönlichen geistigen Freiraum zu finden, 
befasst er sich mit der Gestaltung eigenartiger Behausungen, Zellen oder Einsiedeleien,  
die von ihrem Genre her an der Grenze zwischen Plastik und Architektur angesiedelt sind. 
So thematisiert er auch eine Garage als Ort zur Einrichtung einer imaginären Wohnung,  
die Raum für den Beginn von etwas Neuem, Lebendigem, Kreativen, für ein freies 
Experiment bietet. Im Übrigen ist die Garage ein Ort, wo etwa Apple-Gründer Steve Jobs 
oder viele heute erfolgreiche Wissenschaftler, Künstler oder Musikgruppen mit ihrer 
Tätigkeit begannen.

Kuratorin: Terezie Nekvindová

Eintritt: 80 CZK, jeden Mittwoch 20 CZK



18/5 – 24/7/2016
Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2

Vendula Chalánková: Schodek

Výstava výtvarnice Venduly Chalánkové představuje sérii maleb odvozených ze života 
typické české domácnosti střední třídy. Najdete zde minimalisticky působící obrazy 
s barevným pruhem, které jsou zvětšeninami soudních, dluhových a úředních obálek, 
nebo geometrální malby inspirované stylizovanými tvary jídel. 
Díla Venduly Chalánkové mívají překvapivě konkrétní, reálný a všední námět, uchopený 
však modernistickým způsobem se zvláštní, existenciálně laděnou nadsázkou. 
Autorčiny originální kresby dnes již populárních komiksů navíc každého diváka 
odzbrojí svou otevřenou výpovědí o životě. 

Kurátorka: Terezie Petišková

Vstupné: 80 Kč, každou středu 20 Kč

Vendula Chalánková: Das Defizit 
Die Werkschau der Künstlerin Vendula Chalánková präsentiert eine Serie von Gemälden, 
die das Leben in einem typischen tschechischen Mittelklasse-Eigenheim zum Thema 
haben. Zu sehen sind hier minimalistisch wirkende Bilder mit einem farbigen Streifen,  
der sich als Vergrößerung der Umschläge von Behördenbriefen, Gerichtsvorladungen  
oder Mahnungen entpuppen, oder geometrische Gemälde, die durch die stilisierten 
Formen von Speisen inspiriert sind. 
Die Werke von Vendula Chalánková bieten vielfach ein überraschend konkretes, reales 
und alltägliches Sujet, das jedoch in modernistischer Weise mit einer eigenartigen, 
existenzialistisch gefärbten Übertreibung umgesetzt wird. Ihre Originalzeichnungen heute 
bereits populärer Comics entwaffnen darüber hinaus jeden Betrachter durch ihr offene 
Lebensaussage. 

Kuratorin: Terezie Petišková

Eintritt: 80 CZK, jeden Mittwoch 20 CZK

1–24/6/2016
Atrium FSS Masarykovy univerzity, Joštova 10

Jako doma: Můj svět bez domova

Organizace Jako doma vybavila ženy bez domova fotoaparáty a vyslala je do jejich 
každodenní reality. Fotografky pak přinesly unikátní svědectví z prostředí jejich  
(ne)domova – ubytoven, azylových domů, parků, křoví i z cest. Divák tak nyní může 
jejich optikou nahlédnout věci, muže, přítelkyně, veřejná i skrytá místa. Důraz na běžné 
věci – pokojové rostliny, knihy, okna, poličky, boty, batohy – dává tušit důležitost 
triviálního. Tento důraz poukazuje na nekončící snahu vytvořit domov v jakémkoli 
prostředí. Slovy jedné z fotografek, Evy: „Moje fotky jsou nejenom veselé, ale i smutné, 
protože smutku a zoufalství vidím kolem sebe strašně moc. Nejsou zaměřené na jednu 
věc, fotila jsem všechno kolem sebe. Věci úplně běžné, každodenní, nad kterými by se 
bydlící člověk možná ani nepozastavil, a přitom pro mě jsou hrozně důležité.“

Otevřeno po–pá 9:00–18:00, v sobotu do 15:00 
Vstup zdarma.

Jako doma: Meine Welt ohne Heimat
Die Organisation Jako doma (Wie zu Hause) stattete obdachlose Frauen mit 
Fotoapparaten aus, mit denen diese ihren Lebensalltag dokumentieren sollten. Die 
Fotografinnen lieferten ungewöhnliche Zeugnisse ihrer Heimat(losigkeit) ab – aus 
Wohnheimen, Frauenasylen, Parks, Gebüschen und von unterwegs. Der Betrachter kann 
nunmehr aus ihrer Perspektive einen Blick auf Dinge, Männer, Freundinnen, öffentliche 
und verborgene Orte werfen. Die Betonung alltäglicher Gegenstände – Zimmerpflanzen, 
Bücher, Fenster, Regale, Schuhe, Rucksäcke – lassen die Wichtigkeit des Trivialen 
erahnen. Diese Betonung verweist auf die nie endende Bemühung, sich in jeder Art von 
Umgebung ein Heim zu schaffen. Mit den Worten Evas, einer der Fotografinnen: „Meine 
Fotos sind nicht nur heiter, sondern auch traurig, weil ich um mich herum sehr viel an 
Trauer und Verzweiflung sehe. Sie konzentrieren sich nicht auf eine bestimmte Sache, ich 
habe alles um mich herum fotografiert. Ganz gewöhnliche Alltagsdinge, mit denen sich 
jemand, der eine Wohnung hat, vielleicht gar nicht aufhalten würde, die mir dabei aber 
furchtbar wichtig sind.“

Geöffnet Mo–Fr 9:00–18:00, am Samstag bis 15:00 
Eintritt frei.



1/6/2016
10:00 – 14:00 – 16:00  

Muzeum romské kultury, Bratislavská 67

Muzeum romské kultury: 
komentovaná prohlídka stálé expozice

Dějiny Romů jsou dějinami neustálého nalézání nového domova. Počínají odchodem 
z indické pravlasti a postupují až do současnosti, kdy je jednou z kapitol moderních 
dějin kupříkladu velká migrace Romů ze Slovenska do Čech (potažmo do Brna) 
v průběhu 20. století. 
Přijďte se podívat na překrásnou muzejní instalaci a poslechnout si tajuplné 
i dobrodružné příběhy Romů!

Vstup s dětmi do 15 let volný.

Thematische kommentierte Führung durch die Dauerausstellung 
des Museums der Roma Kultur

Die Geschichte der Roma ist eine Geschichte der ständigen Suche nach neuem Zuhause. 
Seit dem Aufbruch aus der indischen Urheimat bis in heutige Zeit, etwa als im Laufe des 
20. Jahrhunderts eine bedeutende Migrationsbewegung von Roma aus der Slowakei 
Richtung Tschechien und damit nach Brünn stattfand. 
Lassen sie sich nicht entgehen eine einzigartige Ausstellung und die geheimnisvollen und 
abenteuerlichen Geschichten der Roma!

Eintritt mit Kind unter 15 Jahren frei.

20/5 – 2/6/2015
Jakubské náměstí, kostel/Kirche

Kateřina Tučková a studenti Ateliéru environmentu: 
Srdce pro Brno

Minulý Rok smíření prokázal, že Brňané mají srdce na správném místě – svou historii 
už zpracovat dokázali, povede se jim to i v aktuální situaci, kdy k nim míří lidé 
potřebující pomoc?
Světelná instalace umístěná v závěru lodi kostela sv. Jakuba – v srdci dnešního města 
Brna – apeluje na to dobré v nás: na soucit, milosrdenství, ochotu pomoci, na sílu 
a osobní odvahu zbavit se zášti k jinakosti a strachu z neznámého. 

Realizace: studenti Ateliéru environmentu na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně, 
pod vedením Barbory Klímové a Matěje Smetany.

Za pomoc při realizaci děkujeme farnosti u kostela sv. Jakuba a České televizi Brno.

Kateřina Tučková und die Studenten des Environment Ateliers, 
FaVU: Ein Herz für Brünn
Das im letzten Jahr begangene Jahr der Versöhnung zeigte, dass die Brünner ihr Herz am 
rechten Fleck haben – ihre Geschichte haben sie bereits verarbeitet, wird es ihnen auch 
in der aktuelle Situation gelingen, den zu uns kommenden Hilfesuchenden eine Hand zu 
reichen?
Die Lichtinstallation im Schiff der Jakobskirche – im Herzen der heutigen Stadt 
Brünn – appelliert an das Gute in uns: unser Mitgefühl, unsere Barmherzigkeit, 
unsere Hilfsbereitschaft, an unsere Kraft und unseren persönlichen Mut, unsere 
Voreingenommenheit gegenüber dem Anderssein und unsere Angst vor dem Unbekannten 
zu überwinden.  

Realisierung: Studenten des Enviroment Ateliers an der Fakultät der Bildenden Künste der 
Technischen Universität Brünn unter der Leitung von Barbora Klímová und Matěj Smetana.

Wir danken der Pfarrei St. Jakob und Česká televize Brno für ihre Hilfe.



DIVADLO
THEATER



27/5/2016
19:00

Divadlo Reduta, Zelný trh 4

Komorní scéna Aréna: Slyšení

Unikátní divadelní hra se vrací k událostem z II. světové války a nechává vystoupit 
postavy obyčejných i klíčových osob inspirovaných skutečnými anti-/hrdiny své doby. 
Vedle Adolfa Eichmanna nebo Hanse Franka se na scéně objeví také takoví, kteří 
se v rozbouřených dobách dokázali bezpečně svézt na jakékoli vlně. Tehdy tvrdili, 
že: „Naši lidé sice nesouhlasí s bestiálním způsobem vybíjení Židů, přitom se však 
domnívají, že většině Židů patří to, co se děje. V novém státě si naši lidé představují, 
že věci budou řízeny tak, aby Židé zase nemohli být tím poválečným a z naší práce 
tyjícím živlem. Nepomýšlí na to, že by se snad mělo Židům vrátiti, byť i částečně to, 
oč přišli při německém řádění. Něco podobného by znamenalo postup proti veřejnému 
mínění...“ Nakolik se doba změnila?

Režie: Ivan Krejčí
Dramaturgie: Tomáš Vůjtek
Hrají: Marek Cisovský, Petra Kocmanová, Petr Panzenberger, Šimon Krupa, 
Vladislav Georgiev, Tereza Cisovská, Albert Čuba, Josef Kaluža, 
Ondřej Malý j. h., Pavel Cisovský j. h.

Vstupenky lze zakoupit v distribuci Divadelního světa Brno.

Kammerbühne Aréna: Audienz
Dieses ungewöhnliche Theaterstück kehrt zu den Ereignissen aus dem Zweiten Weltkrieg 
zurück und lässt ganz gewöhnliche Personen ebenso wie Schlüsselfiguren auftreten, die 
durch tatsächliche (Anti-)Helden ihrer Zeit inspiriert sind. Neben Adolf Eichmann oder 
Hans Frank erscheinen auf der Szene auch solche Gestalten, die es in bewegten Zeiten 
schafften, sicher auf jeder Welle mitzureiten. Damals hieß es: „Unsere Leute sind zwar 
nicht damit einverstanden, in welcher bestialischen Weise die Juden ermordet werden, 
doch sind sie dabei der Meinung, dass es den meisten Juden recht geschieht, was jetzt 
mit ihnen passiert. In einem neuen Staat werden die Dinge nach Vorstellung unserer Leute 
so geregelt sein, dass die Juden nicht wieder wie nach dem Kriege von unserer Arbeit 
parasitieren können. Sie denken nicht daran, dass den Juden etwa auch nur ein Teil 
dessen zurückgegeben werden sollte, was sie durch das deutsche Wüten verloren haben. 
Wer etwas Derartiges vorschlüge, würde sich gegen die öffentliche Meinung stellen...“. 
Inwieweit haben sich die Zeiten seither geändert? 

Regie: Ivan Krejčí
Dramaturgie: Tomáš Vůjtek
Es spielen: Marek Cisovský, Petra Kocmanová, Petr Panzenberger, 
Šimon Krupa, Vladislav Georgiev, Tereza Cisovská, Albert Čuba, Josef Kaluža, 
Ondřej Malý (als Gast), Pavel Cisovský (als Gast)

Eintrittskarten sind im Vertriebsnetz der Theater World Brno erhältlich.

STAND-UP

21/5/2016
20:00

Kabinet múz, Sukova 4

HateFree Stage: Kde domov můj?

Do brněnského Kabinetu múz se vrací populární večer nekorektního humoru HateFree 
Stage. Přední stand-up komici a komičky tentokrát vystoupí na motivy naší oblíbené 
státní hymny. Těšit se můžete mimo jiné na Tigrana Hovakimyana, Lucii Macháčkovou, 
Jiřího Jakimu, Jaroslava Cermana nebo Anatola Svahilce. 

Večerem provede již tradičně, leč stále upřímně Adéla Elbel (Čokovoko). 

Vstup zdarma.

HateFree Stage: Wo ist meine Heimat?

Im Brünner Musenkabinett gibt es wieder HateFree Stage, den beliebten Abend voller 
inkorrektem Humor zu erleben. Herausragende Stand-up-Komiker widmen sich diesmal 
Motiven aus der tschechischen Staatshymne. Freuen dürfen Sie sich unter anderem 
auf Tigran Hovakimyan, Lucie Macháčková, Jiří Jakima, Jaroslav Cerman oder 
Anatol Svahilec. 

Durch den Abend führt bereits traditionell, aber noch immer aufrichtig Adéla Elbel 
(Čokovoko). 

Eintritt frei.



29/5/2016
20:00

Divadlo na Orlí, Orlí 19

Maxim Gorki Theater: Mrzutí

Jedno z nejprogresivnějších německých divadel, berlínský Maxim Gorki Theater, 
který v Brně hostoval už v minulém roce, se nyní představuje se svou inscenací 
Mrzutí (Die Ungehaltenen). Inscenace odehrávající se na půdorysu roadmovie otevírá 
současným jazykem aktuální téma domova. 
Mladý Elya, syn tureckých migrantů, žije v berlínském Kreuzbergu a hledá odpověď 
na otázku, co je to domov, co ho tvoří a kde je možné být doma. Ve velmi osobním, 
naléhavě vyprávěném příběhu, jehož součástí je živá hudba, se dostáváme z Berlína 
až na pobřeží Černého moře, abychom se dozvěděli něco víc o sobě samých i o sobě 
navzájem.

Vstupenky lze zakoupit v distribuci Divadelního světa Brno.

Maxim Gorki Theater: Die Ungehaltenen
Eine der progressivsten deutschen Bühnen, das Berliner Maxim Gorki Theater, welches 
bereits im vergangenen Jahr in Brno gastierte, präsentiert sich nunmehr mit dem Stück 
„Die Ungehaltenen“. Die Inszenierung mit der Struktur eines Roadmovie behandelt in der 
Sprache der Gegenwart das aktuelle Thema der Heimat. 
Der junge Elyas, Sohn türkischer Gastarbeiter, lebt in Berlin-Kreuzberg und sucht die 
Antwort auf die Frage, was eigentlich Heimat ist, woraus sie besteht und wo man sie 
finden kann. In dem sehr persönlichen und eindringlich erzählten Stück, das von Live-
Musik begleitet wird, gelangen wir von Berlin bis an die Schwarzmeerküste, um etwas 
mehr über uns selbst und über einander zu erfahren.

Eintrittskarten sind im Vertriebsnetz der Theater World Brno erhältlich.

28 & 29/5/2016
15:00 & 18:00

náměstí Svobody

T, arsenaal mechelen & Platform 0090: Kamyon

Inscenace probíhající v kamionu přestavěném na divadelní sál je inspirována textem 
Two small bags and ten million dreams, který zachycuje zážitky dítěte, jež zažilo 
nelegální emigraci. Dívenka vypráví o „výletu“ do země zaslíbené a během své cesty 
Evropou přemýšlí, proč si s sebou mohla vzít pouze dvě malé tašky a proč musela 
opustit všechny své hračky – až na jednu. 
Postupně se představení proměňuje v cestu. Diváci sedí přímo v kamionu, blízko 
jeviště, takže ze svých míst mohou vidět, co se odehrává na scéně, i skutečný svět 
okolo sebe. Stejně tak se mohou zároveň zaposlouchat do živé hudby doprovázející 
hru i do ruchů z okolí. Tímto způsobem se stávají svědky veškerého dění, které je 
obklopuje. 

Vstupenky lze zakoupit v distribuci Divadelního světa Brno.

T, arsenaal mechelen & Platform 0090: Kamyon

Die in einem zum Theatersaal umgebauten Lastwagen aufgeführte Vorstellung ist durch 
den Text Zwei kleine Taschen und zehn Millionen Träume inspiriert, welcher die 
Erlebnisse eines Kindes schildert, das als illegaler Flüchtling nach Europa kam. Das 
Mädchen erzählt von seinem „Ausflug“ ins gelobte Land und dankt während seiner Reise 
durch Europa darüber nach, warum es nur zwei kleine Taschen mitnehmen konnte und 
sämtliche Spielzeuge zurücklassen musste – bis auf eines. 
Schritt um Schritt verwandelt sich sie Vorstellung in eine Reise. Die Zuschauer sitzen 
direkt im Lastwagen und nahe der Bühne, so dass sie von ihren Plätzen aus nicht nur das 
Geschehen auf der Bühne verfolgen, sondern auch die reale Welt um sich herum sehen 
können. Ebenso können sie entweder der Live-Musik, die das Stück begleitet, oder den 
Geräuschen der Umgebung lauschen. Auf diese Weise werden sie Zeuge des gesamten 
Geschehens um sich herum. 

Eintrittskarten sind im Vertriebsnetz der Theater World Brno erhältlich.



Theater Bremen und Kafka Band: Franz Kafka – Das Schloss 
Es war spät abends, als K. ankam... Mit diesen Worten beginnt Franz Kafkas legendärer 
Roman über die Suche nach einer Heimat in einer fremden Umgebung und über die 
Schwierigkeit, deren Regeln zu begreifen.

Mit der Niederschrift seines Romans begann Franz Kafka in den Wintermonaten des 
Jahres 1922, die er umgeben von verstockten Dörflern im Riesengebirge verbrachte, 
und wenngleich er ihn nie vollendete, gehört dieser Text bis heute zu den meistgeschätzten 
Werken der Weltliteratur. 

In der vom Theater Bremen zusammen mit der tschechischen Kafka Band geschaffenen 
Bühnenfassung wird Kafkas magische Welt lebendig. Die Musiker mischen in ganz 
eigener Weise nicht nur Deutsch und Tschechisch, sondern wechseln auch zwischen 
gesprochenem Wort und Gesang. Der Klang der Kafka Band wirkt rau und düster, doch 
gleichzeitig sehr zerbrechlich, so dass sie mit ungewöhnlichem Einfühlungsvermögen 
Kafkas existentialistisch gestimmtes Sujet interpretiert und begleitet.   

Regie: Alexander Riemenschneider
Bühnenbearbeitung: Jaroslav Rudiš, Alexander Riemenschneider
Es spielen: Guido Gallmann, Johannes Kühn, Franziska Schubert, Alexander Swoboda
Kafka Band:  A.m. Almela, Jiří Hradil, Zdeněk Jurčík, Dušan Neuwerth, Tomáš 
Neuwerth, Jaroslav Rudiš, Jaromír 99
Künstlerische Gestaltung: Jaromír 99
Dramaturgie: Viktorie Knotková

Dauer der Vorstellung: 1 Stunde und 50 Minuten, ohne Pause.
Eintrittskarten sind im Vertriebsnetz der Theater World Brno erhältlich.

31/5/2016
20:00

Městské divadlo Brno, Lidická 16, HS

Theater Bremen a Kafk a Band: Franz Kafk a – Zámek

Byla už tma, když K. dorazil na místo… Těmito slovy začíná legendární román 
Franze Kafk y o hledání domova v novém prostředí a o nesnadnosti pochopit pravidla 
cizího světa.

Franz Kafk a začal svůj román psát v roce 1922 v průběhu zimy, kterou trávil obklopen 
zavilými krkonošskými vesničany, a byť ho nikdy nedokončil, patří tento text dodnes 
k nejceněnějším dílům světové literatury. 

V původní divadelní adaptaci Kafk ův magický svět oživuje německý soubor Theater 
Bremen spolu s českou hudební skupinou Kafk a Band, kteří unikátním způsobem 
mísí nejen německý jazyk s češtinou, ale i mluvené slovo se zpěvem. Hudba kapely 
Kafk a Band je temná a drsná, ale zároveň křehká, takže s výjimečným porozuměním 
interpretuje a doplňuje Kafk ův existenciálně laděný příběh.  

Režie: Alexander Riemenschneider
Dramatizace: Jaroslav Rudiš, Alexander Riemenschneider
Hrají: Guido Gallmann, Johannes Kühn, Franziska Schubert, Alexander Swoboda
Kafk a Band: A.m. almela, Jiří Hradil, Zdeněk Jurčík, Dušan Neuwerth, 
Tomáš Neuwerth, Jaroslav Rudiš, Jaromír 99 
Výtvarné návrhy: Jaromír 99
Dramaturgie: Viktorie Knotková

Délka představení: 1 hodina 50 minut, bez přestávky
Vstupenky lze zakoupit v distribuci Divadelního světa Brno.



FILM



22/5/2016
18:00

Kino ART – velký sál / grossen Saal, Cihlářská 19

Příběh trosečníků z Patrie

Dokumentární epopej o jedné zapomenuté epizodě z dějin holocaustu. Adolf Eichmann 
se v roce 1940 pokusil vyvolat nepokoje v Palestině, když do ní vyslal početný 
transport Židů z okupovaných území Evropy. Cesta na nevyhovujících lodích po 
Černém a Středozemním moři se táhla mnoho týdnů poznamenaných hladem, bídou 
a válkou. Když uprchlíci dorazili k přístavu Haifa, úřady britské správy jim odmítly dát 
svolení k vylodění. Bylo rozhodnuto o přesunu cestujících na zaoceánské lodi Patria 
do vystěhovaleckého tábora na ostrově Mauritius. Zoufalí uprchlíci věděli, že se podle 
britského královského práva nesmí odepřít pomoc trosečníkům, a tak na vlastní lodi 
odpálili bombu. Ti, kdo tuto katastrofu přežili, dostali svolení vstoupit do Svaté země.

Režie: Pavel Štingl / ČR / 1997 / 59 minut

Vstupné zdarma.
Za laskavé povolení k uvedení fi lmu děkujeme České televizi.

Die Geschichte der Schiffbrüchigen von der Patria
Dokumentarisches Epos über eine vergessene Episode in der Geschichte des Holocaust. 
Adolf Eichmann versuchte im Jahr 1940, Unruhen in Palästina auszulösen, indem er eine 
große Zahl an Juden aus den besetzten Ländern Europas dorthin verfrachten ließ. Die 
Reise in vollkommen ungeeigneten Schiffen über das Schwarze und das Mittelmeer zog 
sich über viele Wochen hin, die von Hunger, Elend und Krieg geprägt waren. Als die 
Flüchtlinge den Hafen von Haifa erreichten, verweigerten ihnen die britischen Behörden, 
an Land zu gehen. Es wurde entschieden, die Flüchtlinge mit dem Hochseeschiff Patria 
in ein Lager auf der Insel Mauritius zu verbringen. Die verzweifelten Flüchtlinge wussten, 
dass nach königlich britischem Recht Schiffbrüchigen die Hilfe nicht verweigert werden 
darf, und so zündeten sie auf ihrem eigenen Schiff eine Sprengladung. Jene, die diese 
Katastrophe überlebten, erhielten die Genehmigung, das Heilige Land zu betreten. 

Regie: Pavel Štingl / Tschechien / 1997 / 59 Minuten

Der Eintritt zum Film ist frei.
Für die freundliche Genehmigung zur öffentlichen Vorführung des Films danken wir 
Česká televize.

22/5/2016
20:00

Kino ART – velký sál / grossen Saal, Cihlářská 19

Na sever
projekce dokumentárního fi lmu a beseda s autorkou Juditou Matyášovou 

Skupina osmdesáti židovských teenagerů (některých i z Brna) odjela v říjnu 1939 z Prahy 
do Dánska. Bez rodičů, učitelů, dospělých – měli jen sebe navzájem. Začalo jejich 
největší životní dobrodružství. Jen díky sounáležitosti se jim podařilo přežít apokalypsu 
a začít nový život. Po 70 letech od svého odjezdu se rozhodli svůj příběh vyprávět. 
Autorkou fi lmového námětu je Judita Matyášová, redaktorka Lidových novin, 
která tento málo známý příběh objevila v roce 2010. Našla jeho protagonisty (dnes 
devadesátileté pamětníky) a jejich příběhy publikovala v knize Přátelství navzdory 
Hitlerovi, za niž v roce 2013 získala literární cenu Arnošta Lustiga. Při besedě představí 
příběhy pamětníků i dalších krajanů, kteří před II. světovou válkou uprchli do zahraničí, 
ale nikdy na svůj původní domov nezapomněli. 

Besedu moderuje spisovatelka Kateřina Tučková.  

Režie: Nataša Dudinski / ČR, Izrael / 2015 / 87 minut 

Vstupné na fi lm i besedu je zdarma.
Za laskavé povolení k uvedení fi lmu děkujeme Janu Macolovi z produkční společnosti Mimesis.

Nach Norden
Projektion des Dokumentarfilms und Diskussionsrunde mit seiner Autorin 
Judita Matyášová  

Eine Gruppe von achtzig jüdischen Jugendlichen (darunter auch einige aus Brünn) reiste im 
Oktober 1939 von Prag nach Dänemark. Ohne Eltern, Lehrer, Erwachsene – sie hatten nur 
ihre mitreisenden Freunde. Es begann das größte Abenteuer ihres Lebens. Nur durch ihr 
Zusammenhalten gelang es ihnen, die Apokalypse zu überstehen und ein neues Leben zu 
beginnen. Siebzig Jahre nach ihrer Abreise beschlossen sie, ihre Geschichte zu erzählen. 
Autorin der Filmvorlage ist Judita Matyášová, Redakteurin der Lidové noviny, die im Jahr 
2010 auf dieses wenig bekannte Thema stieß. Sie machte die heute rund neunzigjährigen 
Protagonisten ausfi ndig und schilderte ihre Schicksale in ihrem Buch Freundschaft 
trotz Hitler, für welches sie 2013 den Arnošt-Lustig-Literaturpreis erhielt. Im Rahmen der 
Diskussionsrunde wird sie die Geschichten nicht nur dieser Zeitzeugen erzählen, sondern 
auch jene anderer Landsleute, die vor dem Zweiten Weltkrieg ins Ausland fl ohen, ohne je 
ihre ursprüngliche Heimat vergessen zu können. 

Die Debatte moderiert die Schriftstellerin Kateřina Tučková. 

Regie: Nataša Dudinski / Tschechien, Israel / 2015 / 87 Minuten 

Der Eintritt zum Film und zur Diskussionsrunde ist frei.
Für die freundliche Genehmigung zur öff entlichen Vorführung des Films danken wir Jan 
Macola von der Produktionsfi rma Mimesis.



23/5/2016
18:00

Kino ART – velký sál / grossen Saal
Cihlářská 19

Dheepan

Francouzský snímek, oceněný cenou za režii na letošním festivalu v Cannes, přichází 
s aktuálním tématem imigrantů. Hlavní postava Dheepan utíká s rodinou před 
občanskou válkou na Srí Lance do Paříže. Místo vysněného rodinného života je ale 
konfrontován s xenofobií a násilím, které je v tomto velkoměstě na denním pořádku. 

Režie: Jacques Audiard / Francie / 2015 / 109 minut

Vstupné 100 Kč / 50 Kč pro členy fi lmového klubu.

Dheepan
Dieser französische Streifen, der beim Filmfest in Cannes einen Regiepreis gewann, ist der 
aktuellen Flüchtlingsthematik gewidmet. Der Titelheld Dheepan flieht mit seiner Familie 
nach Paris, um dem Bürgerkrieg in Sri Lanka zu entkommen. Anstelle des erträumten 
ruhigen Familienlebens sieht er sich jedoch mit Fremdenfeindlichkeit und Gewalt 
konfrontiert, die in dieser Millionenstadt an der Tagesordnung ist. 

Regie: Jacques Audiard / Frankreich / 2015 / 109 Minuten

Eintritt 100 CZK / 50 CZK für Mitglieder des Filmklubs.

23/5/2016
20:30

Kino ART – velký sál / grossen Saal
Cihlářská 19

Saulův syn

Je rok 1944, v Osvětimi se připravuje vzpoura, všude kolem vládne utrpení a chaos. 
Maďarský Žid Saul Ausländer, člen Sonderkommanda, objeví v hromadě mrtvol tělo 
svého syna a bez ohledu na následky se rozhodne zajistit mu řádný pohřeb. 
V novém tisíciletí se zdálo, že téma koncentračních táborů, rozředěné melodramatickým
sentimentem made in USA, je vyčerpané. Režisér László Nemes však za unikátní 
zpracování tématu získal Velkou cenu canneského festivalu a v Americe nedávno 
obdržel Zlatý glóbus pro nejlepší zahraniční fi lm i Oscara. 

Režie: László Nemes / Maďarsko / 2015 / 107 minut

Vstupné 100 Kč / 50 Kč pro členy fi lmového klubu.

Sauls Sohn
Man schreibt das Jahr 1944, in Auschwitz wird ein Aufstand vorbereitet, ringsum 
herrscht Chaos und Leid. Der ungarische Jude Saul Ausländer, ein Mitglied des 
Sonderkommandos, entdeckt in einem Haufen Toten den Leichnam seines Sohnes und 
beschließt allen Gefahren zum Trotz, für dessen ordentliche Beisetzung zu sorgen. 
Im neuen Jahrtausend schien das Thema der Konzentrationslager, verdünnt in 
melodramatischer Sentimentalität made in USA, endlich erschöpft zu sein. Regisseur 
László Nemes jedoch ging mit einem neuen Ansatz an das Thema heran und wurde dafür 
mit dem Grand Prix von Cannes belohnt, während er in Amerika kürzlich einen Golden 
Globe für den besten ausländischen Film sowie einen Oscar entgegennehmen dufte. 

Regie: László Nemes / Ungarn / 2015 / 107 Minuten

Eintritt 100 CZK / 50 CZK für Mitglieder des Filmklubs.



25/5/2016
17:30

Kino ART – malý sál / little hall, Cihlářská 19

Má vlast 

Student práv Farid žije celý svůj život ve Francii. Když jeho otec onemocní a pošle 
ho do Alžírska, aby se pokusil zachránit rodinný dům před demolicí, Farid objevuje 
krajinu, ve které ještě nikdy nebyl, jazyk, který skoro nezná, zemi, která je podle 
něj nepochopitelně stará a zaostalá. Postupně však poznává plejádu mimořádných 
postav, jejichž humor a přímočarost ho překvapí a hluboce zasáhne. Mezi nimi je 
i jeho mladý, stejnojmenný bratranec, který sní o cestě do Francie. Dva mladí muži 
spolu cestují do města Oran pro důležitý právní dokument. Po senzační noci plné 
divoké hudby a alkoholu se Farid probudí sám v hotelovém pokoji – jeho bratranec 
zmizel i s jeho pasem.

Režie: Mohamed Hamidi / Francie, Alžír / 2013 / 87 minut

Vstupné 100 Kč / 50 Kč pro členy fi lmového klubu.

Mein Vaterland
Der Jurastudent Farid lebt schon sein ganzes Leben in Frankreich. Als sein Vater krank 
wird und ihn nach Algerien schickt, damit er das Haus der Familie vor dem Abriss bewahrt, 
entdeckt Farid eine Region, in der er noch nie war, eine Sprache, die er kaum versteht, ein 
Land, das ihm unbegreiflich alt und rückständig vorkommt. Mit der Zeit jedoch lernt er 
eine Unzahl an außergewöhnlichen Gestalten kennen, deren Humor und Geradlinigkeit ihn 
überrascht und tief beeindruckt. Zu diesen gehört auch sein junger, gleichnamiger Cousin, 
der von einer Reise nach Frankreich träumt. Die zwei jungen Männer reisen gemeinsam 
nach Oran, um eine wichtige Urkunde zu besorgen. Nach einer sensationellen Nacht 
voll wilder Musik und Alkohol wacht Farid allein im Hotelzimmer auf – sein Cousin ist 
zusammen mit seinem Pass verschwunden.

Regie: Mohamed Hamidi / Frankreich, Algerien / 2013 / 87 Minuten

Eintritt 100 CZK / 50 CZK für Mitglieder des Filmklubs.

24/5/2016
17:30

Kino ART – malý sál / kleiner Saal, Cihlářská 19

Barvy písku 

Ladislav Kaboš několik roků sledoval Ľubu El Malahegovú, Slovenku, která se kvůli 
lásce odstěhovala do Libye a konvertovala k islámu. Dvacet let pracovala jako 
zdravotní sestra v Misurate, ale když v roce 2011 přišla válka, její životní poslání 
zachraňovat lidi dostalo nový rozměr. Film je svědectvím o válce a o tom, jak válka 
nutí lidi opustit jejich domovy. 

Režie: Ladislav Kaboš / Slovensko / 2015 / 80 minut

Vstupné 100 Kč / 50 Kč pro členy fi lmového klubu.

Die Farben des Sandes
Ladislav Kaboš dokumentierte einige Jahre das Leben von Ľubica El Malaheg, einer 
Slowakin, die der Liebe wegen nach Libyen zog und zum Islam konvertierte. Zwanzig Jahre 
arbeitete sie als Krankenschwester in Misrata, doch als 2011 der Krieg begann, gewann 
ihre Lebensaufgabe, Menschen zu retten, eine neue Dimension. Der Film gibt Zeugnis vom 
Krieg und davon, wie der Krieg die Menschen zum Verlassen ihrer Heimat zwingt. 

Regie: Ladislav Kaboš / Slowakei / 2015 / 80 Minuten

Eintritt 100 CZK / 50 CZK für Mitglieder des Filmklubs.



26/5/2016
20:30

Kino ART – velký sál / grossen Saal, Cihlářská 19
Blízký soumrak 

Režisér fi lmu se vydal do iráckého města Erbíl, metropole autonomní irácké oblasti 
Kurdistánu, kam utekli lidé z pláně Ninive a dalších enkláv rozvráceného Iráku. 
Biblická místa, kde byly položeny základy křesťanství a kultury naší civilizace, se 
stala svědky rychlého úprku posledních křesťanů. Po dvou miléniích v některých 
starobylých křesťanských baštách, jako jsou Mosul, Kirkuk nebo Karakoš, nezbyl ani 
jeden křesťan. Završuje se několik staletí trvající náboženský střet, z něhož křesťanství 
odchází poražené.
Horká arabská půda se propojuje s nečekaně geografi cky blízkým světem poklidné 
střední Evropy a toto propojení ukazuje, nakolik se liší přístup k víře, náboženství 
a státu mezi kontinenty a jaké jsou limity skutečné vzájemnosti. Film se ve 
vyhrocených podmínkách narychlo vzniklých táborů, z nichž uprchlíci nemají kam jít, 
dotýká otázek uprchlictví, podstaty víry a vzájemné solidarity v dnešním světě.

Režie: Ivo Bystřičan / ČR / 2015 / 50 minut

Vstupné na fi lmy i besedu s autory je zdarma.
Za laskavé povolení k uvedení fi lmu děkujeme České televizi.

Nahe Dämmerung
Der Regisseur dieses Films machte sich auf in die irakische Stadt Erbil, dem Zentrum der 
autonomen Region Kurdistan, wohin die Menschen aus der Ninive-Ebene und weiteren 
Enklaven des zerrütteten Irak flüchteten. Die biblischen Stätten, wo einst die Grundlagen 
des Christentums und unserer Zivilisation lagen, wurden zu Zeugen eines überstürzten 
Exodus der letzten Christen. Nach zwei Jahrtausenden ist in manchen der uralten 
christlichen Hochburgen wie Mossul, Kirkuk oder Karakosch kein einziger Christ mehr 
anzutreffen. Ein mehrere Jahrhunderte andauernder Konflikt der Religionen ist zu einem 
Ende gekommen, und das Christentum hat dabei den Kürzeren gezogen.
Der heiße arabische Boden ist direkt mit der geografisch unerwartet nahen Welt des 
beschaulichen Mitteleuropa verbunden, und diese Verbindung zeigt, inwieweit sich die 
Haltung zu Glaube, Religion und Staat zwischen den Kontinenten unterscheiden und 
welches die Grenzen einer wirklichen wechselseitigen Beziehung sind. In der prekären 
Situation der improvisiert entstandenen Lager, aus denen es für die Flüchtlinge keinen 
Ausweg gibt, spricht der Film Fragen des Flüchtlingsdaseins, der Grundlage des Glaubens 
und der gegenseitigen Solidarität in der heutigen Welt an.

Regie: Ivo Bystřičan / Tschechien / 2015 / 50 Minuten

Der Eintritt zu den Filmen und zur Diskussionsrunde mit den Autoren ist frei.
Für die freundliche Genehmigung zur öffentlichen Vorführung des Films danken wir 
Česká televize.

Projekce dokumentárních fi lmů a beseda s autory 
Michalem Pavláskem a Ivo Bystřičanem

Projektion zweier Dokumentarfilme und Gesprächsrunde 
mit den Filmautoren Michal Pavlásek und Ivo Bystřičan

26/5/2016
20:00

Kino ART – velký sál / grossen Saal, Cihlářská 19

Hledání východu 

Prostřednictvím úzkého vztahu s uprchlíky, který s nimi režisér dokumentu během 
minulého léta navázal, přináší svědectví o pohnutkách, které je k cestě do Evropy 
přivedly, o nástrahách, kterým na cestě čelí, i o tom, jak může začít integrace do 
evropské společnosti. Autorský dokumentární fi lm přináší osobně laděnou výpověď 
o nejdiskutovanějším tématu současnosti – nucené migraci uprchlíků, kteří po hlavní 
migrační trase, tzv. balkánské cestě z Řecka přes Makedonii a Srbsko, míří do 
středu Evropy. 

Režie: Michal Pavlásek / ČR / 2015 / 26 minut

Za laskavé povolení k uvedení fi lmu děkujeme České televizi.

Die Suche nach dem Ausweg
Durch seine engen Kontakte, die er während des letzten Sommers zu Flüchtlingen knüpfen 
konnte, ist es dem Regisseur gelungen, mehr zu erfahren über die Beweggründe, die sie 
zum Aufbruch Richtung Europa veranlasst haben, über die Hürden, die sie auf ihrem 
Weg zu überwinden haben, aber auch darüber, wie ihre Integration in die europäische 
Gesellschaft beginnen könnte. Der Dokumentarfilm ist eine sehr persönliche Aussage 
seines Autors zum meistdiskutierten Thema der Gegenwart – der erzwungenen Wanderung 
der Flüchtlinge, die über die sog. Balkanroute von Griechenland über Mazedonien und 
Serbien nach Mitteleuropa gelangen. 

Regie: Michal Pavlásek / Tschechien / 2015 / 26 Minuten

Für die freundliche Genehmigung zur öffentlichen Vorführung des Films danken wir 
Česká televize.



28/5/2016
20:00

Kino ART – malý sál / kleiner Saal, Cihlářská 19

Hledání
Čtyři osudy, které spojila válka a bizarní zvraty života. Mezi lety 1999 a 2000 se během 
války v Čečensku zdravotní sestra a členka nevládní organizace Carole ujme malého 
čečenského chlapce, jehož starší sestra Raisa po něm zoufale pátrá při exodu civilního 
obyvatelstva. A pak je tu dvacetiletý Kolja – rekrut, kterého postupně ubíjí každodenní 
válečný režim. 

Režie: Michel Hazanvicius / Francie / 2014 / 149 minut

Vstupné 100 Kč / 50 Kč pro členy fi lmového klubu.

Die Suche
Vier Schicksale, verbunden durch den Krieg und bizarre Wendungen des Lebens. Zwischen  
1999 und 2000 nimmt sich Carole, Krankenschwester und Mitglied einer NGO, im 
Tschetschenienkrieg eines kleinen tschetschenischen Jungen an, dessen ältere Schwester 
Raissa während des Exodus der Zivilbevölkerung verzweifelt nach ihm sucht. Und dann ist 
da der zwanzigjährige Kolja – ein Rekrut, den der Kriegsalltag mit der Zeit zermürbt. 

Regie: Michel Hazanavicius / Frankreich / 2014 / 149 Minuten

Eintritt 100 CZK / 50 CZK für Mitglieder des Filmklubs.

27/5/2016
16:00

refektář augustiniánského opatství, Mendelovo náměstí 1

Němci ven!
Promítání dokumentu Simona Wielanda o násilném vyvedení německy mluvících 
obyvatel Brna koncem května 1945. Po projekci následuje diskuse. 

Scénář a režie: Simon Wieland / Rakousko / 2015 / 90 minut

Vstup volný.

Deutsche raus!
Vorführung des Dokumentarfilms von Simon Wieland über die gewaltsame Vertreibung 
der deutschsprachigen Einwohner von Brünn Ende Mai 1945, anschließend Diskussion 
mit dem Autor, Zeitzeugen und weiteren Persönlichkeiten.

Drehbuch und regie: Simon Wieland / Österreich / 2015 / 90 Minuten

Eintritt frei.

27/5/2016
20:00

Kino ART – malý sál / kleiner Saal, Cihlářská 19

Adelheid
Adelheid, dein Schönheit, dein Mutt… Do česko-německého pohraničí přiváží 
vlak nového obyvatele, který se ubytuje na nedalekém statku, kde se seznámí 
s nepřístupnou místní Němkou Adelheid. Vytvoří se mezi nimi zvláštní vazba na pomezí 
porozumění i odcizení. Scenárista Vladimír Körner a fi lmový režisér František Vláčil 
se shodli, že v jejich příběhu skutečnému melodramatickému vztahu brání jazyková 
bariéra, ale také zjitřelá doba těsně po druhé světové válce, „ve které není ani lásky 
a ani smíření“. Jeden z nejslavnějších fi lmů Františka Vláčila.

Režie: František Vláčil / Československo / 1969 / 99 minut

Vstupné 100 Kč / 50 Kč pro členy fi lmového klubu.

Adelheid 
Adelheid, dein Schönheit, dein Mutt… Ins tschechisch-deutsche Grenzgebiet kommt 
mit dem Zug ein neuer Einwohner, der sich auf einem nahegelegenen Hof einquartiert, 
wo er die unnahbare Adelheid aus einer eingesessenen deutschen Familie kennenlernt. 
Zwischen ihnen entsteht eine eigenartige Bindung an der Grenze zwischen Verständnis und 
Entfremdung. Drehbuchautor Vladimír Körner und Filmregisseur František Vláčil waren 
übereinstimmend der Ansicht, dass einer wirklichen melodramatischen Beziehung in ihrem 
Film die Sprachbarriere entgegenstehe, aber auch die gereizte Atmosphäre unmittelbar 
nach dem Zweiten Weltkrieg, „in der es weder Liebe noch Versöhnung gibt.“ Einer der 
berühmtesten Filme von František Vláčil.

Regie: František Vláčil / Tschechoslowakei / 1969 / 99 Minuten

Eintritt 100 CZK / 50 CZK für Mitglieder des Filmklubs.



30/5/2016
20:00

Kino ART – malý sál / kleiner Saal, Cihlářská 19

Uprchlíci
projekce dokumentu a beseda s jeho autorem Tomášem Kratochvílem

Dokumentární fi lm Uprchlíci natáčel režisér Tomáš Kratochvíl v průběhu listopadu 
roku 2015 v Turecku u hranic s Islámským státem, na břehu Egejského moře a na 
Balkáně. Jeho záměrem bylo stát se uprchlíkem a pokusit se zjistit a natočit víc, 
než se daří obvyklým reportérským způsobem. Na pláži nedaleko tureckého Izmiru 
potkal íránskou dvojici – matku, která utíkala se svým synem do Německa splnit jeho 
sen o kariéře chirurga. Podstoupil s nimi složité vyjednávání s pašeráky, plavbu na 
gumovém člunu přes moře i cestu Balkánem. Díky skryté kameře natočil unikátní 
záběry tohoto životu nebezpečného byznysu, kterému nestojí v cestě ani turecká 
policie, ani Evropská unie. Své hrdiny sledoval i během prvních týdnů v novém domově 
na západě Německa.

Režie: Tomáš Kratochvíl / ČR / 2016 / 55 minut

Vstup zdarma.
Za laskavé povolení k uvedení fi lmu 
děkujeme České televizi.

Flüchtlinge
Projektion des Dokumentarfilms und Gesprächsrunde mit den Filmautor 
Tomáš Kratochvíl 

Den Dokumentarfilm Flüchtlinge drehte der Regisseur Tomáš Kratochvíl im Laufe des 
Novembers 2015 in der Türkei an der Grenze zum selbsternannten Islamischen Staat, an 
der ägäischen Küste und auf dem Balkan. Er hat sich für einen Flüchtling ausgegeben 
um mehr filmen zu können, als mit klassischen Reportagemethoden. Auf einem Strand in 
der Nähe des türkischen Izmir traf er eine iranische Mutter, die mit ihrem Sohn auf dem 
Weg nach Deutschland war, wo er sich seinen Traum erfüllen wollte Chirurg zu werden. 
Gemeinsam mit den beiden verhandelte Kratochvíl mit den Schleppern die Überfahrt in 
einem Schlauchboot nach Europa sowie die Weiterreise durch den Balkan. Mit versteckter 
Kamera filmte er einzigartige Einblicke in das lebensgefährliche Geschäft, dem die 
türkische Polizei sowie die Europäische Union nur tatenlos zusah. Seine Helden verfolgte 
er einige Wochen lang auch nach der Ankunft in Deutschland.

Regie: Tomáš Kratochvíl / ČR / 2016 / 55 Minuten

Der Eintritt zu den Filmen und zur Diskussionsrunde mit den Autoren ist frei.
Für die freundliche Genehmigung zur öffentlichen Vorführung des Films danken wir 
dem Tschechischen Fernsehen.

29/5/2016
17:30

Kino ART – malý sál / kleiner Saal, Cihlářská 19

Na chvíli svobodní

Film vypráví příběh tří skupin íránských uprchlíků: manželů s dítětem, dvou mladíků, 
kteří slíbili dopravit děti jejich rodičům do Vídně, a dvou mužů, kteří se přátelí navzdory 
rozdílům. Podařilo se jim uprchnout z Íránu, teď se však nemůžou pohnout z hotelu 
v turecké Ankaře, kde marně čekají na víza. Vynucenou přestávku v cestě za svobodou 
charakterizují jak naděje, tak naprostá nejistota. Mladý íránský režisér A. T. Riahi, který 
od svých 10 let žije v Rakousku, díky vlastní zkušenosti vystihl nepříjemnou situaci lidí 
prchajících ze svých domovů a podivný přechodný stav žadatelů o azyl. 

Režie: Arash T. Riahi / Rakousko, Francie, Turecko / 2008 / 110 minut

Vstupné 100 Kč / 50 Kč pro členy fi lmového klubu.

Ein Augenblick Freiheit
Der Film erzählt die Geschichte dreier Gruppen iranischer Flüchtlinge: eines Ehepaars mit 
Kind, zweier junger Männer, die versprochen haben, die Kinder ihren Eltern nach Wien zu 
bringen, und zweier Männer, die sich trotz aller Unterschiede die Freundschaft halten. Es 
ist ihnen die Flucht aus dem Iran gelungen, doch jetzt sitzen sie in einem Hotel in Ankara 
fest, wo sie vergeblich auf ihre Visa warten. Die erzwungene Pause auf dem Weg in die 
Freiheit ist durch Hoffnung wie auch vollkommene Unsicherheit charakterisiert. Der junge 
iranische Regisseur A. T. Riahi, selbst im Alter von 10 Jahren nach Österreich gekommen, 
beschreibt dank seiner eigenen Erfahrungen sehr treffend die unangenehme Lage von 
Menschen, die aus ihrer Heimat fliehen müssen, und den eigenartigen Schwebezustand, in 
dem sie sich als Asylbewerber befinden. 

Regie: Arash T. Riahi / Österreich, Frankreich, Türkei / 2008 / 110 Minuten

Eintritt 100 CZK / 50 CZK für Mitglieder des Filmklubs.



1/6/2016
20:00

PRAHA, fórum pro architekturu, Husova 18

Amnesty International: Neuland s Richardem Ptákem
projekce dokumentu a beseda

Za svůj život se hrdinové oceňovaného švýcarského dokumentu Neuland již hodně 
nacestovali, ať letadlem, vlakem, autobusem nebo lodí. Nyní se ocitli v integrační 
třídě v Basileji pod vedením třídního učitele Christiana Zingga. Během dvou let se 
snaží splnit své sny, naučit se jazyk a poznat kulturu dané země. Mezi nimi je i 19letý 
Ehsanullah z Afghánistánu, který překonal moře v nafukovacím člunu, nebo albánští 
sourozenci Nazlije a Ismail, kteří museli opustit rodnou zemi a nyní se musí sžívat 
s novou ženou svého otce. Stejně jako tito tři, i ostatní studenti vkládají veškeré své 
naděje do učitele Christiana Zingga, který je učí i přes společenské a rodinné obtíže 
neztrácet víru v sebe a okolí.
Po promítání následuje beseda s Čechošvýcarem a umělcem Richardem Ptákem.

Režie: Anna Thommen / Švýcarsko / 2013 / 93 minut

Vstup zdarma.

Amnesty International: Neuland mit Richard Pták 
Projektion des Dokumentarfilm und Gesprächsrunde  

In ihrem Leben sind die Helden des presigekrönten schweizer Dokumentarfilms Neuland 
viel gereist, sei es mit dem Flugzeug, Zug, Autobus oder Schiff. Nun sind sie in Basel 
gelandet in einer Integrationsklasse mit Christian Zingg als ihrem Lehrer. In zwei Jahren 
versuchen sie ihre Träume zu verwirklichen, sich die Sprache anzueignen und die 
Kultur des Landes kennenlernen. Unter ihnen auch der neunzehnjährige Ehsanullah aus 
Afghanistan, der mit einem Schlauchboot übers Meer gekommen, die albnanischen 
Geschwister Nazlije und Ismail, die sich nun auf die neue Frau ihres Vaters gewöhnen 
müssen. Die drei sowie alle anderen Schüler legen alle ihre Hoffnungen in die Hände von 
Christian Zingg, der sie lehrt, trotz allem den Glauben an sich selbst nicht zu verlieren.
Nach der Vorführung folgt eine Diskussion mit dem Tschecho-Schweizer und Künstler 
Richard Pták.

Regie: Anna Thommen / Schweiz / 2013 / 93 Minuten

Eintritt frei.

Nabídka Kina ART k dopolednímu promítání pro studenty 
základních a středních škol:

Cesta do školy / Pascal Plisson / Francie / 2013 / 77 minut
Lore / Cate Shortland / Německo / 2012 / 108 minut
Kirikou v divočině / Michel Ocelot / Francie / 2005 / 75 minut
Mezi zdmi / Laurent Cantet / Francie / 2008 / 130 minut
Persepolis / Vincent Paronnaud, Marjane Satrapi / Francie / 2007 / 95 minut
Lovec draků / Marc Forster / USA / 2007 / 128 minut

Das Angebot des Kinos ART an nachmittäglichen 
Filmvorführungen für Grund- und Mittelschulen:

Auf dem Weg zur Schule / Pascal Plisson / Frankreich / 2013 / 77 Minuten
Lore / Cate Shortland / Deutschland / 2012 / 108 Minuten
Kiriku und die wilden Tiere / Michel Ocelot / Frankreich / 2005 / 75 Minuten
Die Klasse / Laurent Cantet / Frankreich / 2008 / 130 Minuten
Persepolis / Vincent Paronnaud, Marjane Satrapi / Frankreich / 2007 / 95 Minuten
Drachenläufer / Marc Forster / USA / 2007 / 128 Minuten



HUDBA
MUSIK



21/5/2016
18:30 / 20:00 / 21:00

Muzeum romské kultury, náměstí pod platany

Koncert tradiční romské hudby – Barbora Botošová Band (SK) 

Romská houslistka a primáška Barbora Botošová je doma v Bratislavě, jejím kulturním 
domovem je ale hudba, se kterou cestuje po celém světě. Je všestranná hudební 
osobnost, která se věnuje tradiční romské hudbě i jazzu. Její dědeček, Ján Berky 
Mrenica, legendární romský hudebník, jí odkázal své housle. Na ně zahraje a doprovodí 
tak vystoupení polské zpěvačky Agaty Siemaszko.

Vstup zdarma.

Konzert traditioneller Roma-Musik – Barbora Botošová Band (SK) 

Die Roma-Geigerin und Kapellmeisterin Barbora Botošová lebt in Bratislava, ihr kulturelles 
Zuhause ist aber die Musik, mit der sie durch die ganze Welt tourt. Sie ist eine vielseitige 
musikalische Persönlichkeit, die sich mit traditioneller Roma Musik wie mit Jazz befasst. 
Ihr Großvater, der legendäre Ján Berky Mrenica, hat ihr seine Geige vermacht, mit der sie 
die polnische Sängerin Agata Siemaszko begleitet.

Eintritt frei.

20/5/2016
19:30

nádvoří Staré radnice, Radnická 8

Ukulele Orchestra jako Brno

Festival Meeting Brno zahájí koncert známé skupiny složené z českých i zahraničních 
hudebníků, z nichž někteří našli svůj nový domov v Brně. V rámci širokého repertoáru 
skupiny uslyšíte světové rockové hity ve skutečně netradičním podání – zahrané 
na plné ukulele!
 
Vstup zdarma.

Ukulele Orchestra jako Brno 

Das Festival Meeting Brno wird mit dem Auftritt einer einzigartigen Truppe eröffnet, 
deren Mitglieder tschechischer oder auländischer Herkunft, jedenfalls in Brünn zuhause 
sind. Ihr breites Repertoir besteht aus weltbekannten Rock Hits in wahrhaft origineller 
Darbietung – mit vollem Einsatz auf der Ukulele gespielt.

Eintritt frei.



23/5/2016
19:30

Vila Tugendhat, Černopolní 45, Brno

Tango ve vile Tugendhat
Brno Contemporary Orchestra
Dirigent: Pavel Šnajdr 

Pro svá vystoupení orchestr BCO často volí a hledá neobvyklá místa, která dávají 
vyniknout novému či nepříliš hranému repertoáru. V tomto duchu vznikla koncertní 
série ve vile Tugendhat, funkcionalistické památce světového významu a místu 
s jedinečným geniem loci. 

Během komponovaného večera zazní moderní hudba využívající originální formy 
a obsahu, zazpívá Pavla Radostová a tango zatančí Anita Glosová a Adam Sojka, 
členové souboru baletu NDB. 

Hudební večírek u Tugendhatů nabízí jedinečný kulturní zážitek v domácnosti brněnské 
meziválečné podnikatelské elity, která svůj domov (a tak i Brno) vzniklý osvícenou 
spoluprací s architektem Miesem van der Rohe proslavila po celém světě.

Louis Andriessen: Zilver 
Tom Johnson: Tango pro klavír
Mauricio Kagel: Tango Alemán, Die Stücke der Windrose 
für Salonorchester – Südwesten  

Vstupenky na koncert lze zakoupit ve vile Tugendhadt 
nebo online na adrese www.fi lharmonie-brno.cz. 

Tango in the Tugendhat Villa
Brno Contemporary Orchestra 
Dirigent: Pavel Šnajdr 

Für seine Auftritte wählt das Brno Contemporary Orchestra oft ungewöhnliche Orte, an 
denen sein modernes und nicht allzu oft gespieltes Repertoire besonders zur Geltung 
kommt. In dieser Tradition steht auch die Konzertserie in der Villa Tugendhat, einem 
funktionalistischen Baudenkmal von Weltrang mit einem ganz eigenen Genius loci. 

Im Rahmen des abendlichen Programms erklingt moderne Musik von origineller Form und 
Inhalt, es singt Pavla Radostová, und den Tango tanzen Anita Glosová und Adam Sojka, 
Mitglieder des Ballettensembles des Nationaltheaters Brno. 

Der Musikabend bei Tugendhats bietet ein außergewöhnliches Kulturereignis in den 
Wohnräumen einer Familie aus dem Brünner Großunternehmertum der Zwischenkriegsjahre, 
deren Heim dank einer geglückten Zusammenarbeit mit dem Architekten Mies van der Rohe 
dem Namen der Stadt Brünn zu weltweiter Bekanntheit verhalf.

Louis Andriessen: Zilver 
Tom Johnson: Tango for piano
Mauricio Kagel: Tango Aleman, Die Stücke der Windrose für Salonorchester – Südwesten  

Konzertkarten sind im Vorverkauf in der Villa Tugendhadt 
oder online bei www.filharmonie-brno.cz erhältlich. 

26/5 & 27/5/2016
19:30

Janáčkovo divadlo

Alina Pogostkina: Sólistka sezony potřetí
Filharmonie Brno
Housle: Alina Pogostkina
Dirigent: James Feddeck

Světoznámá houslistka Alina Pogostkina, rezidenční sólistka Filharmonie Brno 
v sezoně 2016/2017, se narodila v Rusku, ale od útlého dětství žije v Německu. „Moje 
Rusko, to je kultura, duše té země, a s ní jsem trvale ve spojení – víc než se současnou 
ruskou realitou, k níž si vřelý vztah hledám obtížně. Vyrostla jsem v Německu a cítím se 
tam být doma,” vyjádřila se v jednom rozhovoru. V Brně se letos představí již potřetí, 
tentokrát s houslovým koncertem současného renomovaného německého skladatele 
(a klarinetisty) Jörga Widmanna. Sžitost Pogostkiny s tímto navýsost virtuózním 
a expresionisticky laděným dílem z roku 2007 slibuje jedinečný umělecký zážitek. 
Program zaměřený na německou hudbu nabídne dále dvě proslulá díla vrcholného, 
resp. pozdního romantismu: předehru k Wagnerově opeře Tannhäuser a symfonickou 
báseň Tak pravil Zarathustra Richarda Strausse.

Vstupenky na koncert za 360 Kč a 500 Kč lze zakoupit v předprodeji Filharmonie Brno. 

Alina Pogostkina: Zum dritten Mal Solistin der Saison

Brno Philharmonic
Violine: Alina Pogostkina 
Dirigent: James Feddeck

Die weltbekannte Violinistin Alina Pogostkina, in der Saison 2016/2017 als Solistin der 
Philharmonie Brno tätig, wurde in Russland geboren, lebt jedoch seit ihrer frühen Kindheit 
in Deutschland. „Mein Russland, das ist die Kultur, die Seele dieses Landes, und mit ihr 
stehe ich in dauerhafter Verbindung – mehr als mit der russischen Gegenwart, zu der ich 
nur schwer eine innige Beziehung finde. Ich bin in Deutschland aufgewachsen und fühle 
mich dort zu Hause“, erklärte sie in einem Interview. In Brno präsentiert sie sich dieses 
Jahr bereits zum dritten Mal, diesmal mit dem Violinkonzert des renommierten deutschen 
Komponisten (und Klarinettisten) der Gegenwart Jörg Widmann. Pogostkina hat sich 
in dieses hoch virtuose und expressionistisch anmutende Werk aus dem Jahr 2007 so 
eingelebt, dass ein außergewöhnliches Kunsterlebnis erwartet werden darf. Auf dem der 
deutschen Musik gewidmeten Programm stehen außerdem zwei bekannte Werke der 
Hoch- bzw. Spätromantik: das Vorspiel zu Richard Wagners Oper Tannhäuser und die 
symphonische Dichtung Also sprach Zarathustra von Richard Strauss.

Konzertkarten zum Preis von 360 CZK und 500 CZK sind im Vorverkauf der Philharmonie 
Brno erhältlich. 



2/6/2016
21:00

Pavilon A Brněnského výstaviště / Halle A der Messe Brno

Aglomerace  (koncert pro pavilon) 

Brno Contemporary Orchestra
Dirigent: Pavel Šnajdr

„Získali jsme nejen Čechy a Slováky, ale i ostatní národnosti, v první řadě Němce, 
přesvědčivše je, že běží nám poctivě o to, abychom předvedli v ušlechtilém závodění
výsledky duševní práce za poslední desetiletí nás všech, již žijeme na půdě tohoto státu.“ 
Těmito slovy deklaroval Jindřich Chylík v průvodci jednu z ideových podstat Výstavy 
soudobé kultury, která v roce 1928 proběhla v Brně. Jejím centrálním bodem se stal 
Obchodní průmyslový palác – dnes pavilon A – navržený Josefem Kalousem 
a Jaroslavem Valentou. Stavba je příkladem čisté architektury, která má vyvážené 
proporce i dispozici, odvážnou konstrukci a unikátní detail, „železobeton a sklo tvoří 
zde báseň moderní architektury, nad niž těžko lze si představiti skvělejší“. 
Koncert je tak poctou ikonám hudební kompozice, jejichž díla zazní ve všemi 
obdivované ikoně brněnské meziválečné architektury, která kdysi dokázala překonat 
národnostní rozepře, netoleranci a xenofobii.

Edgar Varese: Deserts (1950–1954)
Louis Andriessen: De Staat (1972–1976)

Vstupenky na koncert lze zakoupit v předprodeji Filharmonie Brno na Besední ulici 
nebo online na www.fi lharmonie-brno.cz. 

Agglomeration (Konzert für eine Halle)

Brno Contemporary Orchestra 
Dirigent: Pavel Šnajdr

„Wir haben nicht nur die Tschechen und Slowaken gewonnen, sondern auch die übrigen 
Nationalitäten, in erster Linie die Deutschen, indem wir sie überzeugt haben, dass es uns 
aufrichtig darum geht, in edelmütigem Wetteifern die Ergebnisse der geistigen Arbeit 
des vergangenen Jahrzehnts unser aller, die wir auf dem Boden dieses Staates leben, 
vorzuführen.“ 
Mit diesen Worten deklarierte Jindřich Chylík im Begleitheft eine der Grundideen der 
Ausstellung zeitgenössischer Kultur, welche 1928 in Brno stattfand. Den Mittelpunkt des 
Ausstellungsgeländes bildete der von Josef Kalous und Jaroslav Valenta entworfene 
Handels- und Industriepalast – die heutige Messehalle A. Dieser Bau zeigt eine 
beispielhaft reine Architektur von ausgewogenen Proportionen und einer ebensolchen 
Aufteilung, er zeichnet sich aus durch seine kühne Konstruktion und außergewöhnliche 
Details. „Stahlbeton und Glas bilden hier ein Gedicht der modernen Architektur, wie man 
es sich kaum prachtvoller vorstellen kann.“ 
Das Konzert ehrt somit die Ikonen des modernen Musikschaffens, indem sie ihre Werke in 
einer allseits bewunderten Ikone der Brünner Vorkriegsarchitektur erklingen lässt, die einst 
Nationalitätengeplänkel, Intoleranz und Xenophobie zu überwinden vermochte.

Edgar Varese: Deserts (1950–1954)
Louis Andriessen: De Staat (1972–1976)

Konzertkarten sind im Vorverkauf der Philharmonie Brno 
oder on-line bei www.filharmonie-brno.cz erhältlich. 
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SPAZIERGÄNGE



28/5/2016
9:00–18:00

sraz v 9:00 u smírčího kříže / Treff punkt um 9 Uhr 
beim Sühnekreuz, Pohořelice

POUŤ SMÍŘENÍ 2016

Smírčí gesto, které v minulém roce učinily stovky Brňanů v rámci Pouti smíření, 
bylo natolik silné, že za sebou zanechalo potřebu uchopit tuto událost jako dědictví 
minulosti a rozvinout tradici každoročně opakovaných upomínkových pochodů 
(konaných ostatně už od roku 2007). I letos se tak vydáme od hromadného hrobu 
v Pohořelicích do Brna, kde průvod skončí na Mendlově náměstí. Na smírčí poutníky 
tam bude čekat občerstvení, živá knihovna, hudba a představitelé města včetně 
primátora Petra Vokřála.
Poutníci se mohou k průvodu libovolně přidat či se od něj odpojit díky zvláštním 
autobusovým linkám, které budou po celou dobu kyvadlově jezdit podél trasy. 

Historická fakta: Během poslední květnové noci roku 1945 bylo na dvacet tisíc Brňanů 
německého jazyka – starců, žen a dětí – vyhnáno ze svého domova, z Brna. Více než 
1700 jich náročnou cestu k rakouským hranicím nepřežilo, proto tento poválečný exces 
vstoupil do dějin jako tzv. brněnský pochod smrti. Že šlo o nespravedlivý akt uplatnění 
kolektivní viny, bylo po mnoha letech diskusí uznáno až během Roku smíření, 
kdy zastupitelé města Brna v Deklaraci smíření a společné budoucnosti vyjádřili 
lítost obětem a jejich rodinám. Pouť smíření se koná proto, aby se na tuto událost 
nezapomnělo, a nemohla se tak v Brně už nikdy v budoucnu opakovat. 

Doprava: Zastávky autobusů jezdících kyvadlově mezi Pohořelicemi a Brnem jsou 
u pivovaru na Mendelově náměstí, Rajhrad – náměstí, Pohořelice – náměstí, Brno – 
gymnázium Vídeňská. Autobusy budou označeny nápisem: POUŤ SMÍŘENÍ. První 
autobus odjíždí z Mendlova náměstí v 8 hodin. Jízdné je zdarma. 

WALLFAHRT DER VERSÖHNUNG 2016

Die Geste der Sühne, welche Hunderte von Brünnern im vergangenen Jahr durch ihre 
Teilnahme an der Wallfahrt der Versöhnung vollbrachten, hatte eine so starke Wirkung, 
dass damit eine Tradition alljährlich wiederholter Gedenkmärsche (die seit 2007 abgehalten 
werden) weiterentwickelt wird. Auch dieses Jahr werden wir uns daher vom Massengrab 
in Pohořelice aus nach Brünn aufmachen, wo der Umzug am Mendlovo náměstí enden 
wird. Dort warten auf die Pilger ein musikalischer Empfang, ein Imbiss und eine 
lebendige Bibliothek. Außerdem werden Vertreter der Stadt Brünn einschließlich ihres 
Oberbürgermeisters Petr Vokřál anwesend sein.

Dank spezieller Buslinien, die während der ganzen Zeit einen Pendelverkehr entlang 
der Wanderroute herstellen, ist es möglich, sich der Wallfahrt an einem beliebigen Ort 
anzuschließen oder sie zu verlassen. 

Die geschichtlichen Fakten: In der letzten Mainacht des Jahres 1945 wurden rund 
zwanzig tausend Brünner deutscher Muttersprache – Alte, Frauen und Kinder – aus ihrer 
Heimatstadt vertrieben. Mehr als 1700 von ihnen überlebten den anstrengenden Weg 
bis zur österreichischen Grenze nicht, weshalb dieser Gewaltexzess als sog. Brünner 
Todesmarsch in die Geschichtsschreibung einging. Dass es sich hier um einen ungerechten 
Akt der Annahme einer Kollektivschuld handelte, wurde nach langjährigen Diskussionen 
erst während des Jahrs der Versöhnung anerkannt, als die Vertreter der Stadt Brünn in 
ihrer Erklärung zur Versöhnung und zur gemeinsamen Zukunft den Opfern und ihren 
Familien ihr Bedauern ausgesprochen haben. Die Wallfahrt der Versöhnung soll dazu 
beitragen, dass die furchtbaren Ereignisse des Jahres 1945 nicht in Vergessenheit geraten 
und sich in Brünn künftig nie mehr wiederholen können.  

Verkehrsverbindung: Die Haltestellen der Buslinie sind Brünn – Mendlovo náměstí (bei 
der Brauerei), Rajhrad – náměstí, Pohořelice – náměstí und Brünn – gymnázium Vídeňská. 
Die Busse tragen den Schriftzug POUŤ SMÍŘENÍ. Der erste Autobus fährt ab von Mendlovo 
náměstí um 8:00 Uhr. Die Fahrt ist kostenlos.  



TEMATICKÉ PROCHÁZKY /
THEMATISCHE SPAZIERGÄNGE:

21/5/2016 / Naši někdejší sousedé
14:00
Brněnské židovské město, jak ho neznáme. Po stopách míst spojených se střetem 
židovské, německé a české kultury.
Místo srazu: půdorys Německého domu na Moravském náměstí 
 

Unserer früheren Nachbarn  
Das jüdische Brünn, wie wir es nicht kennen. Auf den Spuren der Orte, 
wo sich die jüdische, deutsche und tschechische Kultur begegneten.
Treffpunkt: Grundriss des Deutschen Hauses auf dem Moravské náměstí 
 

22/5/2016 / Ztracená krása našich domovů
14:00
Brno, hlavní město funkcionalismu: včera, dnes a zítra.
Místo srazu: půdorys Německého domu na Moravském náměstí  

Die verlorene Schönheit unserer Häuser  
Brünn, Hauptstadt des Funktionalismus: gestern, heute und morgen.
Treffpunkt: Grundriss des Deutschen Hauses auf dem Moravské náměstí  

26/5/2016 / Pohled na náš domov z kostelních věží
16:00
Brno z ptačí perspektivy aneb jaké krásy lze vidět z chrámových věží.
Místo srazu: půdorys Německého domu na Moravském náměstí  

Blick auf unsere Heimat von den Kirchtürmen 
Welche Schönheiten Brünn aus der Vogelperspektive bietet.
Treffpunkt: Grundriss des Deutschen Hauses auf dem Moravské náměstí 

27/5/2016 / Místo odpočinku tvůrců našich domovů
16:00
Krása funerální architektury. Kde a jak jsou pohřbeni tvůrci města Brna?
Místo srazu: vchod do Ústředního hřbitova města Brna na Vídeňské ulici

 Die Ruhestätten unserer Baumeister 
 Die Schönheit der Friedhofsarchitektur. Wo und wie sind 
 die Erbauer von Brünn bestattet?
 Treffpunkt: Eingang zum Zentralfriedhof der Stadt Brünn 
 in der Vídeňská ulice 

29/5/2016 / Podezřelou krajinou s anděly
14:00
Interaktivní putování Brnem po místech spojených s životem a tvorbou Zdeňka Rotrekla 
Místo srazu: před Pivnicí u Čápa, Obilní trh 68/10

Spaziergang durch die verdächtige Landschaft mit Engeln
Eine interaktive Reise duch Brünn und die mit dem Leben und Schaffen 
von Zdeněk Rotrekl verbundenen Orte.
Treffpunkt: vor dem Restaurant U Čápa, Obilní trh 68/10

29/5/2016 / Brněnským Cejlem – domovem Romů 
16:00
Tajemstvími obávané městské čtvrti provádějí pracovníci Muzea romské kultury.
Místo srazu: před Domem umění města Brna, Malinovského náměstí 2 

Durch die Brünner Cejl – die Heimat der Roma  
Durch das gefürchtete Stadtviertel führen Mitarbeiter des Museums der Roma-Kultur.
Treffpunkt: vor dem Kunsthaus der Stadt Brünn, Malinovského nám. 2



SETKÁNÍ / TREFFEN

22/5/2016
9:30–11.30

kavárna Trojka, Dominikánská 9

HateFree otevřená snídaně

HateFree Culture v Praze pořádá otevřené snídaně, nyní však tento koncept poprvé – 
v rámci festivalu Meeting Brno – přenáší i do jihomoravské metropole. Přijďte v neděli 
ráno společně posnídat do kavárny Trojka, seznámit se, potkat staré i nové přátele 
a začít den příjemným posezením s lidmi nejrůznějšího původu i náboženského 
vyznání. Připravte své oblíbené jídlo a ochutnejte delikatesy ostatních! 

Vstup zdarma.

HateFree offenes Frühstück

Das offene Frühstück von HateFree Culture in Prag hat bereits Tradition, im Rahmen 
des Festivals Meeting Brno kommt das Konzept nun erstmals auch in die Metropole 
Südmährens. Kommen Sie am Sonntagmorgen zu einem gemeinsamen Frühstück ins Café 
Trojka, treffen Sie alte Freunde oder schließen Sie neue Bekanntschaften und  beginnen 
Sie den Tag in der angenehmen Gesellschaft von Menschen der unterschiedlichsten 
Herkunft oder Konfession. Bringen Sie den anderen Ihre Leibspeise mit und probieren 
Sie von deren Delikatessen! 

Eintritt frei.



Děkujeme partnerům festivalu /
Wir danken den Partnern des Festivals

MEETING BRNO TEAM
KONTAKTY / KONTAKT

 

Kateřina Tučková
Dramaturgie 
katerina.tuckova@meetingbrno.cz

Petr Kalousek
Rok smíření / Jahr der Versöhnung  
petr.kalousek@meetingbrno.cz 

David Macek
Diskusní fóra / Diskussionsforen 
david.macek@meetingbrno.cz 

Miroslav Maixner
Filmové pásmo / Filmvorführungen 
maixner@ticbrno.cz

Jiří Mottl
Produkce / Produktion
mottl@ticbrno.cz

Jaroslav Ostrčilík
Pouť smíření / Wallfahrt der Versöhnung  
jaroslav.ostrcilik@meetingbrno.cz

Mojmír Jeřábek
Odbor zahraničních vztahů Magistrátu města Brna /  
Referat für Auslandsbeziehungen des Magistrats der Stadt Brünn  
mojmir.jerabek@brno.cz www.meetingbrno.cz / www.roksmireni.cz / www.ticbrno.cz / www.brno.cz



MAPA
KARTE

Za poskytnuté fotografie děkujeme / Für die Bereitstellung der Fotos danken wir:
Roman Franc, Marie Slámová, Marie Schmerková, Jan Prokopius,  
Ackerman Gemeinde, Antikomplex, Česká televize, Mimesis

Koncepce katalogu a texty / Konzept und Katalogtexte: Kateřina Tučková
Grafická úprava / Grafik-Design: Martin Hrdina

V roce 2016 vydalo Turistické a informační centrum města Brna /
Herausgegeben 2016 von dem Tourismus- und Informationszentrum der Stadt Brünn 
Radnická 5, Brno 602 00
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MÍSTA / ORTE

1 Divadlo na Orlí 
 Orlí 19
2 Divadlo Reduta 
 Zelný trh 4
3 Dům umění města Brna 
 Malinovského nám. 2
4 Bazilika Nanebevzetí Panny Marie 
 Mendlovo náměstí 1
5 FSS, Masarykova univerzita 
 Joštova 10
6 Jakubské náměstí 
 kostel
7 Janáčkovo divadlo 
 Rooseveltova 7
8 Kavárna Trojka 
 Dominikánská 9
9 Café Tungsram 
 Kapucínské náměstí 7 
10 Kino ART 
 Cihlářská 19
11 Knihovna Jiřího Mahena v Brně 
 Kobližná 4
12 Městské divadlo Brno 
 Lidická 16
13 Moravské náměstí 
 před kinem Scala
14 Muzeum romské kultury
 Bratislavská 67
15 Náměstí Svobody
16 Pavilon A 
 Výstaviště Brno
17 PRAHA, fórum pro architekturu 
 Husova 18
18 Stará radnice 
 Radnická 10
19 Univerzitní kino Scala 
 Moravské nám. 3
20 Vila Tugendhat 
 Černopolní 45
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