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Letošní ročník festivalu se věnuje hodnotě svobody, kterou jsme před
třiceti lety získali. Připomeneme boje za svobodu před rokem 1989
a budeme se zamýšlet nad naší odpovědností ve svobodném státě.

Die diesjährige Ausgabe des Festivals widmet sich dem Wert der Freiheit, die
wir vor dreißig Jahren erlangt haben. Die Veranstaltungen werden an Freiheitskämpfe vor 1989 erinnern, aber auch auf unsere Verantwortlichkeiten
im freien Staat hinweisen.

V době, kdy sametovou revolucí skončil totalitní režim, se směřování naší
země jevilo jako jednoznačné. Připojením k alianci NATO a vstupem do
Evropské unie jsme se zapojili do západních demokratických struktur,
které pro nás byly zárukou svobody, po níž v listopadu 1989 toužil snad
celý národ. Nyní jako bychom toužili spíše po pocitu bezpečí. Proto si
letošní ročník festivalu klade také otázku, co znamená zajištění bezpečnosti ve svobodném státě a jaký význam má zakotvení naší země v Evropské unii a NATO. Pozvali jsme rovněž zahraniční hosty z dalších postkomunistických zemí ve střední Evropě, aby nám přiblížili současnou
společenskou atmosféru a vnímání západních institucí v zemích s podobnou historickou zkušeností.
Zaměříme svůj pohled ovšem i na období před rokem 1989 a připomeneme si, jak to bylo s naší bezpečností uvnitř přísně střežených hranic. Jak
se tehdy žilo skupinám osob či jednotlivcům, kteří nezapadali do schématu vytvořeného totalitním režimem, a co jim přinesla listopadová revoluce?
Festivalové motto teď když máme, co jsme chtěli je mnohým známé
z budovatelské písně, jejíž slova – s ryzím úmyslem povzbudit osvobozený
lid k práci – napsal hned po válce František Halas. Až další vývoj doby
pokřivil vyznění této písně a propůjčil jí ironický nádech. Desítky diskusních a kulturních pořadů čtvrtého ročníku festivalu Meeting Brno směřují
k připomínce toho, co jsme vlastně před třiceti lety chtěli, k úvahám, zda
opravdu máme, co jsme chtěli, a co teď můžeme udělat pro svou budoucnost. Těšíme se na vás od 29. května do 9. června 2019!


MEETING BRNO TEAM

Nachdem das totalitäre Regime in der Tschechoslowakei auf samtene Weise
gestürzt wurde, schien unser Land seine klare Orientierung gefunden zu
haben. Mit unserem Beitritt zur NATO und EU schlossen wir uns den westlichen demokratischen Strukturen an, die für uns eine Garantie der Freiheit
waren, nach der sich im November 1989 so gut wie alle sehnten. Zurzeit aber
sieht es aus, als würden wir uns eher nach dem Gefühl der Sicherheit sehnen.
Deshalb stellt die diesjährige Ausgabe des Festivals unter anderem die Frage,
wie sich Sicherheit und Freiheit in einem demokratischen Staat vereinbaren
lassen und welche Rolle dabei unsere Zugehörigkeit zur EU und NATO spielt.
Wir laden ausländische Gäste aus mehreren postkommunistischen Ländern
Mitteleuropas ein, damit sie uns von der gesellschaftlichen Lage und
Wahrnehmung der westlichen Institutionen in ihren Ländern mit ähnlichen
historischen Erfahrungen berichten.
Ein Fokus gilt aber auch der Zeit vor 1989 und der Erinnerung, wie die Sicherheit innerhalb der streng überwachten Grenzen aussah. Wie lebten damals
Gruppen und Personen, die den vom totalitären Regime gebildeten Schablonen nicht entsprachen, und was hat ihnen die November-Revolution gebracht?
Das Festival-Motto jetzt, da wir haben, was wir wollten ist vielen aus einem
Lied bekannt, dessen Text unmittelbar nach dem Krieg von František Halas
geschrieben wurde – mit der reinen Absicht, das befreite Land zur Arbeit anzufeuern. Erst die spätere Entwicklung hat den Sinn des Liedes verzerrt und
ironisiert. Dutzende Diskussions- und Kulturprogramme der vierten Ausgabe
des Festivals Meeting Brno weisen darauf hin, was wir vor dreißig Jahren
eigentlich wollten, ob wir tatsächlich haben, was wir wollten, und was wir
jetzt für unsere Zukunft machen können. Wir freuen uns auf Sie vom 29. Mai
bis 9. Juni 2019!


MEETING BRNO TEAM

Festival Meeting Brno se koná pod záštitou primátorky města Brna
JUDr. Markéty Vaňkové a hejtmana Jihomoravského kraje
JUDr. Bohumila Šimka.

Das Festival Meeting Brno findet unter der Schirmherrschaft
der Bürgermeisterin der Stadt Brünn JUDr. Markéta Vaňková und des
Kreishauptmanns des Kreises Südmähren JUDr. Bohumil Šimek statt.

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna
a Ministerstva kultury České republiky.

Das Projekt wird von der Stadt Brno und vom Kulturministerium
der Tschechischen Republik finanziell unterstützt.
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So/Sa

25/5/2019 		

16:00

Prolog festivalu
Patrik Ouředník: Europeana: Stručné dějiny dvacátého věku / divadlo
HaDivadlo, Alfa pasáž, Poštovská 8d

St/Mi

29/5/2019

18:00

Zahájení festivalu Meeting Brno: vernisáž výstavy Brno osvobozené!?
Moravské náměstí

Čt/Do

30/5/2019

17:00

Lavutara: Cestami romských muzikantů a jejich písní /
komentovaná prohlídka, koncert / Muzeum romské kultury, Bratislavská 67
Divadlo Feste: Václav Havel: Anatomie nenávisti / divadlo
Římské náměstí, ulice Františkánská
Láska mezi regály / film / nádvoří Místodržitelského paláce,
Moravské náměstí 1a

		

		

		
20:00
21:00

Pá/Fr

		

		

31/5/2019		

		

PROGRAM
PROGRAMM

17:00
Uctění památky obětí II. světové války / Kounicovy koleje, Králova 45
18:00
Iluze / film / kavárna kina Scala, Moravské náměstí 3
19:30
Výročí / tanec / BuranTeatr, Kounicova 20
21:00
Kojot / film / nádvoří Místodržitelského paláce, Moravské náměstí 1a
		
So/Sa

1/6/2019		

celý den

POUŤ SMÍŘENÍ		
Pouť smíření / sraz u smírčího kříže, Pohořelice
Setkání s pamětníky / diskuse / refektář Augustiniánského opatství,
Mendlovo nám. 1
Opráski z Brna / výstava / Augustiniánské opatství, Mendlovo nám. 1

Ne/So

2/6/2019		

9:00
16:00

		

Česko-německá bohoslužba / kostel sv. Jakuba, Jakubské náměstí
Procházka po stopách rodiny Löw-Beer / procházka /
sraz u hlavního vstupu na výstaviště
18:00
Viktor Horváth / autorské čtení / kavárna Praha, Husova 18
19:00
Generace „N“: Deutschböhme / film, diskuse / Skautský institut,
Moravské nám. 12
19:30
Halyna Kruk / autorské čtení / kavárna Praha, Husova 18
		
11:00
16:00

Po/Mo

3/6/2019		

16:00

Po stopách třetího odboje v centru Brna / procházka
sraz na Šilingrově náměstí před hotelem Barceló
Martyna Bunda / autorské čtení / kavárna Praha, Husova 18
Tanja Dückers / autorské čtení / kavárna Praha, Husova 18
Divadlo Feste: Václav Havel: Anatomie nenávisti / divadlo
Římské náměstí, ulice Františkánská
Zábava, zábava / film / nádvoří Místodržitelského paláce,
Moravské náměstí 1a

		
18:00
19:30
20:00
21:00
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Út/Di

4/6/2019		

14–18:00
16:00

19:30

Arnoldova vila / prohlídka vily / Arnoldova vila, Drobného 26
Mikrosvět židovské komunity v období normalizace / procházka, přednáška
sraz před budovou synagogy na Skořepce 13
Petra Hůlová / autorské čtení / kavárna Praha, Husova 18
Dva projekty obnovy: Arnoldova vila a památník v Brněnci / debata
primátorské salonky na Nové radnici, Dominikánské nám. 1
Alexandra Salmela / autorské čtení / kavárna Praha, Husova 18

St/Mi

5/6/2019		

		

18:00
19:00

15:00
Tam se svět hne, kam se síla napře! / přednáška / Jana Uhra 12
16:00, 18:00 Přervané životy / tanec, divadlo / sraz u Měnínské brány
18:00
Jinými slovy: závěrečná debata šestice spisovatelů / 4. patro Tržnice Brno,
Zelný trh
19:00
Hokr & Tiché lodi / koncert / klub Desert, Rooseveltova 11
20:00
Donbas – život v zemi, která neexistuje na politické mapě / film a debata
4. patro Tržnice Brno, Zelný trh
		
Čt/Do
15:00
16:30
18:00

6/6/2019

MEETING BRNO RODIČŮM A DĚTEM		
Příběh knih Velké ženy z malé země a Hejno bílých vran / diskuse a workshop
Divadlo Husa na provázku, Zelný trh 9
Diskuse s vojenskými kaplany / diskuse a workshop
Divadlo Husa na provázku, Zelný trh 9
„Mys dobré naděje“: koncert s vyhlášením Roku smíření 2020–2021
Divadlo Husa na provázku, Zelný trh 9

18:00
20:00

Laco Garaj: Šedesát / výstava / Schrott Gallery, Křenová 10
Divadlo Feste: Václav Havel: Anatomie nenávisti / divadlo
Římské náměstí, ulice Františkánská

Pá/Fr

7/6/2019		

		

16:00
Rakousko a československý disent / diskuse / Schrott Gallery, Křenová 10
17:30
Dějiny Jaroslava Šabaty / film / Schrott Gallery, Křenová 10
18:30
Disent v Brně / diskuse / Schrott Gallery, Křenová 10
		
So/Sa

8/6/2019		

11–13:00

Otevřená snídaně / setkání / Café In The Ghetto, Bratislavská 65

Ne/So

9/6/2019		

19:00

Závěrečný koncert / Červený kostel, Komenského nám. 2

		

Vstup na veškeré pořady festivalu je zdarma, není-li uvedeno jinak.
Der Eintritt zu sämtlichen Veranstaltungen des Festivals Meeting Brno ist frei,
solange nicht anders angegeben.
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25/5/2019
divadlo a debata / Theater und Diskussion
CZ/FR

16:00
HaDivadlo, Alfa pasáž, Poštovská 8d

Patrik Ouředník: Europeana: Stručné dějiny dvacátého věku
Originální procházka pamětí minulého století, která vychází z knihy Patrika Ouředníka
Europeana: Stručné dějiny dvacátého věku (2001). Vedle skutečných událostí vypráví
autor bláznivé anekdoty a mísí tak realitu s fikcí.
Na jevišti je muž a žena. Jemu je šedesát let, jí třicet. On je slavný francouzský herec
Arnault Lecarpentier, ona je mladá talentovaná herečka Lucie Boissonneau. Jsou našimi
průvodci po „historii“ i „historkách“ 20. století, jeho klíčových momentech, myšlenkových proudech, katastrofách… Představují jakési zrcadlo našeho vztahu k paměti.

PROLOG FESTIVALU
FESTIVALPROLOG

Divadelní adaptace a režie: Sarah Lecarpentier
Hrají: Arnault Lecarpentier, Lucie Boissonneau
Ve francouzštině s českými titulky.
Inscenaci doprovází debata s Jacquesem Rupnikem,
která proběhne 22. května v HaDivadle.
Vstupenky zakoupíte v předprodeji Národního divadla Brno.
Představení uvádíme ve spolupráci s Divadelním světem Brno.

Patrik Ouředník: Europeana: Kurzgefasste Geschichte
des zwanzigsten Jahrhunderts
Ein origineller Spaziergang durch das Gedächtnis des vorigen Jahrhunderts, basierend auf
dem Buch Europeana: Stručné dějiny dvacátého věku (2001) von Patrik Ouředník. Neben
wirklichen Ereignissen erzählt der Autor verrückte Anekdoten und vermischt dabei Realität
und Fiction.
Auf der Bühne stehen ein Mann und eine Frau. Er ist sechzig, sie dreißig Jahre alt. Er ist
der berühmte französische Schauspieler Arnault Lecarpentier, sie die junge begabte Schauspielerin Lucie Boissonneau. Die beiden sind unsere Begleiter durch die „Geschichte“ sowie
„Geschichten“ des 20. Jahrhunderts, durch seine Schlüsselmomente, Gedankenströme,
Katastrophen… Sie stellen quasi einen Spiegel für unsere Beziehung zum Gedächtnis dar.
Bühnenbearbeitung und Regie: Sarah Lecarpentier
Darsteller: Arnault Lecarpentier, Lucie Boissonneau
Auf Französisch mit tschechischen Untertiteln.
Die Inszenierung wird von einer Diskussion mit Jacques Rupnik
am 22. Mai in HaDivadlo begleitet.
Eintrittskarten im Vorverkauf des Nationaltheaters Brünn.
Die Vorstellung wird in Zusammenarbeit mit dem Festival Divadelní svět Brno aufgeführt.
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29/5/2019



výstava / Ausstellung18:00
CZ/EN
Moravské náměstí

Zahájení festivalu Meeting Brno: vernisáž výstavy
Brno osvobozené!?
V roce třicátého výročí pádu komunistického režimu jsme pro vás ve spolupráci s Post
Bellum připravili audiovizuální, interaktivní výstavu Brno osvobozené!?.
Dne 25. dubna 1945 vstoupila Rudá armáda do centra Brna. Naděje na znovunabytí
svobody a demokracii se netýkala všech obyvatel města. Němečtí spoluobčané byli bez
rozdílu vyhnáni, mnozí povražděni. Poválečné Československo se ze svobody neradovalo dlouho. V únoru 1948 se moci chopili komunisté a nastala doba politických procesů. Krátké období nadechnutí na jaře 1968 ukončila invaze vojsk Varšavské smlouvy.
Připomenutí okupace ve dnech 21. a 22. srpna 1969 brutálně potlačily již československé bezpečnostní složky. Přes mrazivé ticho normalizace v Brně působila demokratická
opozice. V prostředí undergroundu vznikala nová díla, vydávaly se samizdaty, pedagogové vyloučení z vysokých škol pořádali semináře a přednášky. Naděje na svobodu
a demokracii se naplnila až v listopadu 1989.
Výstava nesoudí, netvrdí. Nechává bez komentáře promlouvat očité svědky a přímé aktéry nejen těchto klíčových událostí 20. století. Veškeré příběhy pamětníků zaznamenala
pobočka Paměti národa v Brně.
Expozici bude možné navštívit ve dnech 29/5–28/6/2019 na Moravském náměstí
u památníku Rudoarmějce. Vstup zdarma. Informace a rezervace: brno-osvobozene.cz.

Eröffnung des Festivals Meeting Brno: Vernissage
der Ausstellung Brünn befreit!?
Im 30. Jubiläumsjahr des Verfalls des kommunistischen Regimes haben wir in Zusammenarbeit mit Post Bellum die audiovisuelle interaktive Ausstellung Brünn befreit!? für Sie
vorbereitet.
Am 25. April 1945 traf die Rote Armee in der Brünner Innenstadt ein. Die Hoffnungen auf
Wiedererlangung der Freiheit und Demokratie haben sich leider nicht für alle Bewohner
der Stadt erfüllt. Deutsche Mitbürger wurden ohne Unterschied vertrieben, viele von ihnen
sogar ermordet. Die Nachkriegs-Tschechoslowakei erfreute sich nicht lange ihrer Freiheit.
Im Februar 1948 ergriffen die Kommunisten die Macht, und gleich danach kam die Zeit der
politischen Prozesse. Einem kurzen Aufatmen im Frühling 1968 wurde vom Einmarsch der
Truppen des Warschauer Paktes ein jähes Ende gesetzt. Ein Jahr nach der Besatzung am
21. und 22. August 1969 wurden die Demonstrationen von den tschechoslowakischen Sicherheitskräften brutal erstickt. Trotz der frostigen Stille der Normalisierung wirkte in Brünn
eine demokratische Opposition. Im Milieu des Undergrounds entstanden neue Kunstwerke,
Samisdat wurde herausgegeben, aus Hochschulen verwiesene Pädagogen organisierten
heimliche Seminare und Vorlesungen. Ihre Hoffnung auf Freiheit und Demokratie erfüllte
sich erst im November 1989.
Die Ausstellung will keine Urteile, keine Behauptungen fällen. Sie lässt Augenzeugen und
direkte Akteure nicht nur dieser Schlüsselereignisse des 20. Jahrhunderts ohne Kommentar sprechen. Alle Geschichten der Zeitzeugen wurden von der Brünner Filiale des Vereins
Paměť národa aufgenommen.
Die Ausstellung kann vom 29/5 bis 28/6/2019 auf dem Platz Moravské náměstí
am Denkmal der Roten Armee besichtigt werden. Eintritt frei. Mehr Informationen
und Reservierung unter brno-osvobozene.cz.
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Připomeňme si příběhy těch, kteří se v touze po svobodě ocitli
ve střetu s komunistickým režimem. Příběhy účastníků třetího
odboje, disidentů, lidí toužících po svobodě myšlení,
vyznání či umělecké tvorby.

Píseň si zpívám má jeden takt
s ďáblem se nesmí sjednat pakt
Ich singe mir ein Lied
mit nur einem Takt
mit dem Teufel schließt
man keinen Pakt
I. M. Jirous, Magorovy labutí písně /
Magors Schwanengesänge

Gedenken wir derjenigen, die ihr Freiheitsdrang
in Auseinandersetzung mit dem kommunistischen Regime führte.
Lebensgeschichten von Teilnehmern des Dritten Widerstands,
Dissidenten, Menschen, die sich nach Gedanken-,
Religions- oder Kunstfreiheit sehnten.
15

Zveme vás na prohlídku brněnské synagogy doplněnou o komentovanou procházku
přes ulici Ponávka do sálu brněnské pobočky Židovského muzea v Praze, kde zazní
přednáška dokumentaristy Martina Šmoka, autora výstavy „Labyrintem normalizace:
židovská obec jako zrcadlo většinové společnosti“.
Pořad se koná ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze.

procházka / Spaziergang

3/6/2019

Mikrowelt der jüdischen Gemeinde zu der Zeit der Normalisierung

16:00
sraz na Šilingrově náměstí před hotelem Barceló
Treffpunkt vor dem Hotel Barceló, Šilingrovo náměstí

Die Zeit nach dem Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes in die Tschechoslowakei
im August 1968 wurde von den kommunistischen Ideologen als Normalisierung bezeichnet.
Mit der Rückkehr der Methoden des Stalinschen Kommunismus kehrte auch die Besessenheit der staatlichen Behörden von allem Jüdischen zurück. Ihr Kampf mit einer imaginären,
omnipräsenten zionistischen Verschwörung verschonte auch die jüdischen Gemeinden
nicht. Deren Existenz zu der Zeit der Normalisierung stellte eine Mikrowelt dar, in welcher
sich ähnliche Prozesse wie in der Mehrheitsgesellschaft abspielten.

Po stopách třetího odboje v centru Brna
Kde se ukrýval agent Oliva, kde byl vězněn básník Rotrekl, kde byl zatčen odbojář Leo
Žídek. Kde byli souzeni, vězněni a krutě mučeni odbojáři z odbojových skupin Sodan
či skupiny „Majerová a spol.“? V jakém vězení psal Zahradníček básně? Kde se odvážný boxer Jan Simandl pokusil o útěk a zůstal zaklíněn v mříži vězeňské cely?
Příběhy třetího odboje vám přiblíží publicista Luděk Navara a Miroslav Kasáček ze
sdružení Paměť. Procházka povede od Šilingrova náměstí a skončí na ulici Bratislavské.
Pořad se koná ve spolupráci s Občanským sdružením Paměť.

Wir laden Sie zu einer kurzen Besichtigung der Brünner Synagoge mit einem kommentierten Spaziergang durch die Straße Ponávka zum Saal der Brünner Zweigstelle des Jüdischen
Museums in Prag ein. Dort folgt ein Vortrag des Dokumentaristen Martin Šmok, Kurator
der Ausstellung „Durch das Labyrinth der Normalisierung: Die jüdische Gemeinde als Spiegel der Mehrheitsgesellschaft“.
Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit dem Jüdischen Museum in Prag statt.

Auf den Spuren des dritten Widerstands
in der Brünner Innenstadt
Wo versteckte sich der Agent Oliva, wo wurde der Dichter Rotrekl in Haft gehalten, wo
wurde der Widerstandskämpfer Leo Žídek verhaftet. Wo wurden Widerständler aus den
Gruppen Sodan oder „Majerová und Konsorten“ verurteilt, arretiert und grausam gefoltert?
In welchem Gefängnis schrieb Jan Zahradníček seine Gedichte? Von wo versuchte der
kühne Boxer Jan Simandl zu flüchten, blieb aber im Gitter seiner Gefängniszelle verkeilt
hängen?
Die Geschichten des dritten Widerstands werden ihnen der Publizist Luděk Navara und
Miroslav Kasáček vom Verein Paměť nahebringen. Die Trasse führt vom Platz Šilingrovo
náměstí zur Straße Bratislavská.
Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit dem Verein Paměť statt.

4/6/2019
procházka a přednáška /
Spaziergang und Vortrag

16:00
sraz před budovou synagogy na Skořepce 13
Treffpunkt vor der Synagoge, Skořepka 13

Mikrosvět židovské komunity v období normalizace
Období po invazi armád Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968 nazvali
komunističtí ideologové normalizací. S návratem metod stalinského komunismu se vrátila i posedlost státních orgánů vším židovským. Boj s imaginárním, všudypřítomným
sionistickým spiknutím nemohl nezasáhnout židovské obce. Jejich existence v období
normalizace představovala určitý mikrosvět, ve kterém se na menším prostoru, ale
neméně intenzivně odehrávaly podobné procesy jako ve většinové společnosti.
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5/6/2019
tanec / Tanz

16:00 a 18:00
sraz u Měnínské brány
Treffpunkt Měnínská brána

Přervané životy
divadelně-pohybová vzpomínka na tři mladé – komunismem umlčené – životy
„srpna šedesát devět“
Danuše, Stanislav, Jiří… tři pohnuté osudy roku 1969. Vzpomínky na „srpen“ předešlého
roku vyhnaly do brněnských ulic mnoho mladých, kteří nespokojeni s pookupačním
politickým vývojem chtěli dosud svobodně projevit svůj názor či snad připomenout
oběti „živých pochodní“. Třem z nich se však stal onen srpnový den osudným. Za
doposud nezcela vyjasněných okolností byli v centru Brna zastřeleni lidovými milicemi a zprovozeni ze světa… Danuše Muzikářová, Stanislav Valehrach a Jiří Ševčík.
Poslední z nich zraněním nepodlehl, ale ochrnul. Neschopen plnohodnotného života,
po roce 1989 dokonce bez jakékoli morální či finanční satisfakce, byl zmařen a doslova
dokonán i jeho život. Tři oběti, které nechtěly být hrdiny. Tři mladé životy, které zničil
komunistický režim. Ani padesát let poté nesmí být pozdě si jejich bolestný odkaz
připomenout. Připomenout proto, abychom dali těmto hrůzným činům alespoň nějaký
smysl. A nastavili zrcadlo dnům dnešním a budoucím.
Přervané životy jsou tři sólové performance, tři umělecká zastavení v choreografii
Martina Dvořáka. Představení vzniklo ve spolupráci s ProART Company.
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Die unterbrochenen Leben

Konzert Hokr & Tiché lodi

Szenische Bewegungserinnerung an drei junge, vom Kommunismus totgeschlagene
Leben vom „August neunundsechzig“

Vor 1989 stellte der Underground den einzigen Raum für ein völlig freies künstlerisches
Schaffen dar. Aber auch in der heutigen Welt hat Underground seinen Platz als Alternativströmung von Denken, Lebensstil und Kultur.

Danuše, Stanislav, Jiří… drei bewegte Schicksale des Jahres 1969. Die Erinnerungen an
den August des Vorjahres brachten viele junge, mit der politischen Entwicklung nach
dem Einmarsch unzufriedene Leute in die Brünner Straßen, wo sie ihre Meinung noch frei
manifestieren oder der „lebendigen Fackeln“ gedenken wollten. Für drei von ihnen wurde
der Augusttag allerdings zum Verhängnis. Unter bisher ungeklärten Umständen wurden
in der Brünner Innenstadt Danuše Muzikářová, Stanislav Valehrach und Jiří Ševčík von
den „Volksmilizen“ erschossen… Der letztere überlebte, wurde jedoch gelähmt. Unfähig ein
vollwertiges Leben zu führen, nach 1989 sogar ohne jegliche moralische oder finanzielle
Satisfaktion, wurde auch sein Leben buchstäblich zerstört. Drei Opfer, die keine Helden
werden wollten. Drei junge Leben, die vom kommunistischen Regime vernichtet wurden.
Auch fünfzig Jahre danach darf es nicht zu spät sein, ihres schmerzlichen Nachlasses zu
gedenken. Um diesen grausamen Taten mindestens einen Sinn zu geben. Und den heutigen
und künftigen Tagen einen Spiegel vorzuhalten.
Die unterbrochenen Leben sind drei Solo-Performances, drei künstlerische Auftritte
in der Choreografie Martin Dvořáks.
Die Vorstellung entstand in Zusammenarbeit mit ProART Company.

5/6/2019
koncert / Konzert

Tiché lodi (Brünn)
Eine Gitarre und eine Stimme an der Grenze zwischen Stille und Musik. Ambient-Alternative, alternatives Ambient. Ein Projekt des aus Olmütz stammenden Liedermachers und
Vortragskünstlers, der in Brünn lebt und arbeitet.
Hokr (Prag)
Eine Prager Alternativ-/Underground-/Rock-Band, die Ende 1979 entstand. Nur einige
Mitkundige kennen die Gestalt des ursprünglichen Trägers dieses Namens, eines ungewaschenen, etwas zurückgebliebenen Wildlings, der heute – den letzten Nachrichten
zufolge – irgendwo in den Wäldern vom Baumschwamm bewachsen und völlig ohne
Kontakt mit dem menschlichen Gekrabbel lebt. Zu dem undurchsichtigen Namen „Hokr“
beziehungsweise zu der ideellen Verbindung gewisser Eigenschaften seines Trägers mit
dem künftigen musikalischen Ausdruck der Band führte ein Zufall. Der Name symbolisierte
einen freiwilligen und natürlichen Schritt durch eine angelehnte beschädigte Tür auf
eine finstere Wendeltreppe, die nach unten in eine mit Lichtspänen beleuchtete Höhle
führt, wo eine unbestimmte, sicher aber kleiner als kleine Menschenschar wartet, die sich
einig darüber ist, dass das Leben unter Normalmenschen ihnen auf die Nerven geht.
Eintritt: 100,- Kč (Kartenverkauf im Klub)

19:00
klub Desert, Rooseveltova 591/11

6/6/2019

Koncert Hokr & Tiché lodi

výstava / Ausstellung

Před rokem 1989 představoval underground jediný prostor pro zcela svobodnou
uměleckou tvorbu. Underground jako alternativní proud myšlení, životního stylu
a kultury má však své místo i v dnešním světě.

Laco Garaj: Šedesát

Tiché lodi (Brno)
Kytara a hlas na pomezí ticha a hudby. Ambientní alternativa, alternativní ambient.
Projekt původem olomouckého písničkáře a recitátora žijícího a tvořícího v Brně.
Hokr (Praha)
Pražská alternative/underground/rocková kapela, která se zrodila na sklonku roku 1979.
Jen několik zasvěcených zná podobu původního nositele toho jména, jímž byl nemytý,
lehce retardovaný divous, podle posledních zpráv dnes žijící kdesi v lesích, obrostlý
chorošem a zcela bez kontaktů s lidskou havětí. K celkem nicneříkajícímu pojmenování Hokr či spíše ideovému propojení určitých vlastností jeho majitele a budoucího
hudebního projevu tohoto seskupení dopomohla náhoda. Symbolizovalo dobrovolný
a přirozený krok do pootevřených otlučených dveří vedoucích na tmou zahalené točité
schodiště ústící kdesi hluboko pod povrchem do loučemi ozářené jeskyně, kde čekalo
blíže neurčené, rozhodně však menší než malé množství lidí, aby se všichni shodli na
tom, že žít mezi normálními lidmi jim pije krev asi tak zhruba stejně.
Vstupné: 100 Kč (vstupenky na místě)

18:00
Schrott Gallery, Křenová 10

Vernisáž výstavy za účasti autora
Laco Garaj (*1959) se po roce vrací do Schrott Gallery s výstavou, kterou si nadělil
k narozeninám. K vidění bude retrospektiva jeho starších děl, vybereme kresby a kvaše menších formátů, které dosud nebyly nikde vystaveny. Těšit se také můžete na
velkoformátové malby z cyklu vznikajícího v těchto měsících v Lacově novém ateliéru
na březích řeky Dyje. Autor zkouší pro něj dosud nezvyklé techniky, kdy nejvýrazněji
působí použití sprejů a fluorescenční barevnost. Lze očekávat, že letošní soubor velkoformátových maleb bude představovat pro umělce vykročení do nové tvůrčí kapitoly.
Laco Garaj vystudoval obor sochařství SUPŠ Brno. V letech 1978-80 byl součástí beatnické komuny umělců kolem Václava Stratila v Olomouci. Zde se u Laca začíná rozvíjet
příklon ke konceptuální a akční tvorbě. Přelomovou byla výstava v Dolních Kounicích
v roce 1980, která byla rozehnána policií a výtvarníci a hudebníci byli na 24 hodin
zadrženi. Od té doby se Laco profiloval stále více jako protirežimní umělec. Sešlo také
z jeho studia na Akademii výtvarných umění v Praze. Živil se jako stavební dělník nebo
jako topič v kotelně na Špilberku a umělecké tvorbě se věnoval ve volném čase. Dnes
je Garaj znám především jako malíř, sochař a vitrážista.
Výstavu je možné navštívit do 29/6/2019.
Partnerem pořadu je Schrott Gallery.

18

19

Laco Garaj: Sechzig
Vernissage in Anwesenheit des Künstlers
Laco Garaj (*1959) kehrt nach einem Jahr in die Schrott Gallery zurück mit einer Ausstellung, die er sich zu seinem Geburtstag schenkt. Zu sehen ist eine Retrospektive seiner älteren Werke. Wir wählen Zeichnungen und Gouachen im kleineren Format aus, die noch nie
ausgestellt wurden. Sie können sich jedoch auch auf großformatige Malereien aus einem
Zyklus freuen, der in diesen Monaten in Lacos neuem Atelier am Ufer der Thaya entstehen.
Dabei probiert er bisher unübliche Techniken wie die Nutzung von gespritzten Fluoreszenzfarben. Man kann erwarten, dass die diesjährige Kollektion großformatiger Malereien
ein neues Schaffenskapitel darstellen wird.
Laco Garaj absolvierte das Fach Bildhauerei an der Kunstgewerbeschule Brünn. In den
Jahren 1978-80 war er Mitglied der Olmützer Beatnik-Community um Václav Stratil. Hier
entstand Lacos Neigung zu Aktionswerken. Eine Wende war 1980 die Ausstellung in Dolní
Kounice, die Künstler und Musiker für 24 Stunden ins Gefängnis brachte. Seitdem profilierte sich Laco immer mehr als Antiregime-Künstler. Auch sein Studium an der Akademie der
bildenden Künste in Prag kam nicht zustande. Garaj arbeitete als Bauarbeiter oder Heizer
im Kesselraum der Burg Spielberg. Seiner Kunst widmete er sich in der Freizeit. Heute ist
er vor allem als Maler, Bildhauer und Glasbildkünstler bekannt.

na podporu přibližně čtyř stovek emigrantů z řad signatářů Charty 77. Aktivní byla
i katolická církev: posílala například písemnosti a léky pražskému kardinálovi Františku
Tomáškovi či zorganizovala petici na podporu pronásledovaných katolíků. V rámci
Rakouské lidové strany se angažoval Erhard Busek, který spolu s Emilem Brixem podporoval katolické a občansko-demokratické disidenty. Předseda lidové strany Alois
Mock, od roku 1986 ministr zahraničí, se při každé návštěvě zemí východního bloku
setkával i s představiteli opozice.
Diskutují:
Přemysl Janýr ml. – signatář Charty 77, později žijící v Rakousku, publicista (A/CZ)
Karel Schwarzenberg – politik, bývalý ministr zahraničí ČR, před rokem 1989 žijící
v Rakousku a podporovatel československých disidentů (CZ)
Emil Brix – diplomat, historik a publicista, ředitel Diplomatické akademie ve Vídni,
před rokem 1989 aktivní podporovatel českých disidentů (A)
Niklas Perzi – historik, Zentrum für Migrationsforschung v St. Pöltenu,
spoluvydavatel knihy „Sousedé. Česko-rakouské dějiny“ (A)
Moderuje: Mojmír Jeřábek – ředitel Českého centra ve Vídni (CZ)
Pořad se koná ve spolupráci s Centrem pro výzkum migrace (ZMF) v St. Pöltenu (A).

Die Ausstellung kann bis zum 29/6/2019 besucht werden.

Pořad proběhne v německém jazyce a bude tlumočen.

Partner der Veranstaltung: Schrott Gallery.

Österreich und der tschechoslowakische Dissens

Disent

Dissens
7/6/2019

diskuse / Diskussion
CZ/DE

16:00
Schrott Gallery, Křenová 10

Rakousko a československý disent
Pražské jaro vyvolalo u rakouské veřejnosti do té doby nevídanou vlnu sympatií s českým národem. Toto pozitivní naladění pak přetrvávalo i v době tzv. normalizace a projevilo se v řadě aktivit na pomoc československé opozici. Georg Breuer, vyloučený
v rámci „normalizačního procesu“ z Komunistické strany Rakouska, založil na přelomu
let 1972/73 „Výbor solidarity s ČSSR“; ředitel vídeňského Burgtheateru Achim Benning
zařadil na program hry Václava Havla a Pavla Kohouta; sociálnědemokratický spolkový kancléř Bruno Kreisky zorganizoval pod vedením Přemysla Janýra staršího akci
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Der Prager Frühling brachte dem tschechischen Volk eine bisher ungeahnte Sympathiewelle in der österreichischen Öffentlichkeit. Diese positive Grundstimmung wirkte auch
während der „Normalisierung“ in der Tschechoslowakei weiter und führte zu einer Vielzahl
von Hilfeleistungen für die tschechoslowakische Opposition. Georg Breuer, der im Zuge
des „Normalisierungsprozesses“ von der österreichischen KPÖ ausgeschlossen wurde,
organisierte ein „ČSSR-Solidaritätskomitee“, der damalige Direktor des Wiener Burgtheaters Achim Benning ließ Stücke von Václav Havel und Pavel Kohout spielen, der sozialdemokratische Bundeskanzler Bruno Kreisky organisierte unter der Leitung von Přemysl
Janýr sen. Unterstützungsmaßnahmen für etwa 400 emigrierte Unterzeichner der Charta
77. Aber auch die katholische Kirche war aktiv, etwa in Form von Lieferungen von Schriften
und Medikamenten an den Prager Kardinal František Tomášek, Unterschriftenaktionen für
verfolgte Katholiken u. Ä. Auf der Seite der Österreichischen Volkspartei engagierte sich
Erhard Busek, der gemeinsam mit Emil Brix bürgerliche und katholische Dissidenten unterstützte. Der ÖVP-Bundesobmann Alois Mock, nach 1986 Außenminister, traf bei jedem
Besuch im „Ostblock“ auch Oppositionelle.
Es diskutieren:
Přemysl Janýr jun. – Charta 77-Signatar, später in Österreich, Publizist (A/CZ)
Karel Schwarzenberg – Politiker, ehem. tschechischer Außenminister, vor 1989
in Österreich lebend, Unterstützer tschechoslowakischer Dissidenten (CZ)
Emil Brix – Diplomat, Historiker und Publizist, Direktor der Diplomatischen Akademie
in Wien, vor 1989 aktiver Unterstützer tschechischer Dissidenten (A)
Niklas Perzi – Historiker, Zentrum für Migrationsforschung in St. Pölten, Mitherausgeber
des Buches „Nachbarn. Ein österreichisch-tschechisches Geschichtsbuch“ (A)
Moderation: Mojmír Jeřábek – Direktor des Tschechischen Zentrums in Wien (CZ)
Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Migrationsforschung
(ZMF) in St. Pölten (A) statt.
Die Diskussion wird auf Deutsch geführt und gedolmetscht.
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film / Film17:30

Dějiny Jaroslava Šabaty
Film mapuje společenské angažmá Jaroslava Šabaty, které procházelo celým obdobím
poválečných československých a českých dějin. Z moravského statku přes vysoká patra KSČ, odpor proti vstupu okupačních vojsk v roce 1968, vězení v době normalizace,
aktivity v Chartě 77, až po snahu postihnout mimo jiné v rámci ČSSD prostor pro nové
možnosti demokracie. Přítomnost a dějiny z perspektivy politického zápasu a jeho
dialogická rekonstrukce za přítomnosti Jaroslava Šabaty, jeho rodiny a řady osobností
veřejného života.
Režie: Vít Janeček (2007, 52 minut, česky)

Jaroslav Šabatas Geschichte
Der Film kartiert das gesellschaftliche Engagement von Jaroslav Šabata, das die gesamte
Nachkriegsperiode der tschechoslowakischen und tschechischen Geschichte mitprägte: von einem mährischen Bauernhof über hohe Ränge in der KPTsch, den Widerstand
gegen den Einmarsch 1968, Inhaftierungen zur Zeit der Normalisierung und Aktivitäten in
der Charta 77, bis hin zu den Bemühungen, Raum für neue Möglichkeiten der Demokratie u.a. auch im Rahmen der tschechischen Sozialdemokratie zu suchen. Gegenwart und
Geschichte aus der Perspektive des politischen Kampfes und dessen dialogische Rekonstruktion in Anwesenheit von Jaroslav Šabata, seiner Familie und mehreren Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens.
Regie: Vít Janeček (2007, 52 Minuten, auf Tschechisch)

diskuse / Diskussion18:30

Disent v Brně
Diskuse o brněnském disentu představí specifika zdejšího prostředí ve srovnání s Prahou či jinými městy, jeho názorovou, obsahovou i formální různorodost – levicové
křídlo, skrytou církev, podzemní univerzitu či dotyky s oficiálním prostředím. Diskuse
připomene také centrální postavu a roli doc. Jaroslava Šabaty. Samostatným tématem
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je nepochybně brněnský samizdat a jeho mnoho podob a proveniencí. Zajímavý je rovněž způsob komunikace: jak fungovalo předávání informací, svolávání schůzek či šíření
zpráv v době bez počítačů a internetu, jak spojení mezi Prahou a Brnem, jak se tvořil
samizdat, kde a jak probíhaly schůzky disidentů. Věnovat se budeme také názorům
debatujících na vývoj po roce 1989.
Diskutují:
Anna Šabatová – signatářka Charty 77 a spoluzakladatelka VONS, dcera Jaroslava
Šabaty, dnes ombudsmanka ČR
Milan Uhde – signatář Charty 77, dramatik, publicista, politik, po r. 1989 mj. ministr
kultury a předseda Parlamentu ČR, patron festivalu Meeting Brno 2019
Petr Pospíchal – signatář Charty 77 a politický vězeň, po r. 1989 mimo jiné pracovník
kanceláře prezidenta Václava Havla a velvyslanec v Bulharsku
Petr Fiala – před r. 1989 jako student účastník podzemní univerzity a skryté církve,
po r. 1989 spoluzakladatel katedry politologie v Brně a rektor Masarykovy univerzity,
dnes předseda ODS
Petr Oslzlý – spoluorganizátor tajných bytových seminářů podzemní univerzity,
v r. 1989 jeden z organizátorů listopadové stávky divadel, nyní rektor JAMU
Jan Kratochvil – signatář Charty 77, po r. 1989 zakladatel a majitel soukromého
Muzea českého a slovenského exilu v Brně
Partnerem pořadu je Schrott Gallery.

Dissens in Brünn
Eine Diskussion über den Dissens in Brünn stellt Spezifika des örtlichen Milieus im Vergleich mit Prag und anderen Städten, seine Vielfältigkeit von Meinungen, Inhalten und
Formen dar – den linken Flügel, die Untergrundkirche und Untergrunduniversität sowie
Berührungspunkte mit den offiziellen Strukturen. Die Diskussion befasst sich auch mit der
zentralen Figur von Jaroslav Šabata. Ein besonderes Thema ist zweifellos der Brünner Samisdat und seine vielen Formen und Provenienzen. Spannend ist auch die Art der Kommunikation, wie die Übermittlung von Informationen, die Einberufung von Besprechungen, die
Verbreitung von Nachrichten, die Verbindung zwischen Prag und Brünn in einer Zeit ohne
Computer und Internet funktionierte, wie der Samisdat erzeugt wurde, wo und wie sich die
Dissidenten trafen. Wichtig sind auch die Meinungen der Diskutierenden zur Entwicklung
nach 1989.
Es diskutieren:
Anna Šabatová – Unterzeichnerin der Charta 77 und Mitbegründerin von VONS,
Tochter Jaroslav Šabatas, heute tschechische Ombudsfrau
Milan Uhde – Unterzeichner der Charta 77, Dramatiker, Publizist, Politiker, nach 1989
u.a. Kulturminister und Präsident des tschechischen Parlaments
Petr Pospíchal – Unterzeichner der Charta 77 und politischer Gefangener, nach 1989
u.a. Angestellter im Büro des Staatspräsidenten Václav Havel und Botschafter in Bulgarien
Petr Fiala – vor 1989 als Student Teilnehmer der Untergrunduniversität und -kirche,
nach 1989 Mitbegründer des Lehrstuhls für Politologie in Brünn und Rektor der MasarykUniversität, heute Parteivorsitzender der ODS
Petr Oslzlý – Mitveranstalter geheimer Wohnungsseminare der Untergrunduniversität,
1989 einer der Organisatoren des November-Theaterstreiks, heute Rektor
der Janáček-Kunstakademie
Jan Kratochvil – Unterzeichner der Charta 77, nach 1989 Gründer und Inhaber
eines privaten Museums des tschechischen und slowakischen Exils in Brünn
Partner der Veranstaltung: Schrott Gallery.
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Sametová revoluce nám ruku v ruce se svobodou přinesla i novou
odpovědnost. Jak se nám této odpovědnosti daří dostát?
A jaká je situace v jiných zemích s podobnou historickou zkušeností?

V demokracii je to složité.
Je třeba, aby se v ní
angažovali všichni.
In der Demokratie
ist es schwierig.
Es ist erforderlich, dass sich
alle dafür engagieren.
Václav Havel

Die „samtene Revolution“ hat Hand in Hand mit der Freiheit auch neue
Verantwortung gebracht. Wie schaffen wir es, dieser Verantwortung
gerecht zu werden? Und wie ist die Situation in anderen Ländern
mit ähnlichen historischen Erfahrungen?
25

der Partei Romská občanská iniciativa (ROI), die in den Jahren nach 1989 eine wichtige
Rolle bei der Artikulation der aktiven Beteiligung der Roma an der politischen Staatsverwaltung spielte. Das einmalige Festival mit einer internationalen Dramaturgie, an welchem
hunderte Mitwirkende auftraten, fand unter Anwesenheit der politischen Repräsentanten
samt dem damaligen Staatspräsidenten Václav Havel statt.
18:00 Musikprogramm
Traditionelle Musik der Roma in Darbietung von Lukáš Čonka und Roman Horváth sowie
der Zimbalkapellen von Milan Horváth und Viliam Oračko. Eine Veranstaltung im Rahmen
des Musiksommers im Museum der Roma-Kultur, einer Serie von Konzerten interessanter
Ensembles und Persönlichkeiten der Brünner Roma-Musikszene.
Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit dem Museum der Roma-Kultur statt.

30/5/2019
výstava, hudba / Ausstellung, Konzert

17:00 / 18:00
Muzeum romské kultury, Bratislavská 67

Lavutara: Cestami romských muzikantů a jejich písní
17:00 komentovaná prohlídka výstavy
Výstava nabízí autentický pohled na hudební kulturu Romů z perspektivy samotných
aktérů (hudebníků, organizátorů hudebního života, výrobců a opravářů hudebních nástrojů a dalších pamětníků) a zároveň dává možnost seznámit se i se širším společenským kontextem. Jedna z tematických kapitol výstavy prezentuje návazné souvislosti
přelomového roku 1989, který se stal výrazným impulzem k sebeorganizační aktivitě
československých Romů. Významným počinem se v tomto ohledu stal 1. světový
romský festival ROMFEST 1990 uspořádaný v Mariánském údolí v Brně-Líšni agenturou ROMART – hospodářským účelovým zařízením Romské občanské iniciativy (ROI),
která v porevolučních letech sehrála významnou roli při artikulaci požadavku aktivní
účasti Romů na politické správě státu. Unikátní festival s mezinárodní dramaturgií, na
kterém vystoupilo na stovky účinkujících, proběhl za přítomnosti politické reprezentace – včetně tehdejšího prezidenta ČSFR Václava Havla.

30/5/2019
divadlo / Theater
CZ/EN

20:00
Římské náměstí, ulice Františkánská

Divadlo Feste: Václav Havel: Anatomie nenávisti / premiéra
Divadelní inscenace ve veřejném prostoru Brna zpracuje projev bývalého československého prezidenta z 28. srpna 1990. Václav Havel tehdy na Konferenci o nenávisti
v norském Oslu popsal motivy vzniku a projevy kolektivní nenávisti. Zkušený disident
tak těsně po pádu komunismu popisuje atmosféru a situaci, která je v zemích nejen
Visegrádské čtyřky bohužel aktuální.

18:00 hudební program
Tradiční romská hudba v podání Lukáše Čonky a Romana Horvátha a cimbálových
muzik Milana Horvátha a Viliama Oračka. Událost probíhá v rámci Hudebního léta
v Muzeu romské kultury – série koncertů výrazných skupin a osobností brněnské
romské hudební scény.

Hrají: Kateřina Jebavá, Kristina Günther, Marcin Zarzeczny
Režie: Jiří Honzírek
Dramaturgie: Kristýna Břečková

Pořad se koná ve spolupráci s Muzeem romské kultury.

Ve dnech 8/6 a 9/6 doporučujeme navštívit představení Divadla Feste Schauspiel,
které bylo poprvé uvedeno na festivalu Meeting Brno 2017. (CZ/DE)

Lavutara: Auf den Wegen der Roma-Musiker und ihrer Lieder
17:00 kommentierte Besichtigung der Ausstellung
Die Ausstellung bietet einen authentischen Blick auf die Musikkultur der Roma aus der
Perspektive ihrer Akteure (Musiker, Organisatoren des Musiklebens, Hersteller und Reparateure von Musikinstrumenten und anderer Zeitzeugen) und zugleich die Möglichkeit,
den breiteren Gesellschaftskontext kennen zu lernen. Eines der Ausstellungskapitel präsentiert Zusammenhänge des Wendejahres 1989, das einen wichtigen Impuls zur selbstorganisatorischen Aktivität der tschechoslowakischen Roma gab. Ein wichtiger Schritt in dieser
Hinsicht war das erste Weltfestival der Roma – ROMFEST 1990 –, veranstaltet im Brünner
Areal Mariánské údolí von der Agentur ROMART, einer zweckgebundenen Einrichtung
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Reprízy představení: 3/6 a 6/6 vždy ve 20:00.

Informace o vstupném naleznete na stránkách Divadla Feste: divadlofeste.cz.

Marcin Zarzeczny
Polský herec, dramatik a teatrolog stráví v Brně několik týdnů na festivalové umělecké
rezidenci, během níž se bude podílet na vzniku nového představení Divadla Feste.
Marcin Zarzeczny působí v Teatr Polski ve Štětíně a spolupracuje s komediálními
divadly ve Varšavě a Krakově, kde vede divadelní workshopy. Nejznámější je jeho
sólová hra „Zpověď nezaměstnaného herce“, která se hrála již více než stokrát
v Polsku, Německu, Indii, Íránu a na Islandu.
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Theater Divadlo Feste: Václav Havel: Anatomie des Hasses /
Uraufführung
Die ungewöhnliche Inszenierung im öffentlichen Raum Brünns basiert auf der Rede des
ehemaligen tschechoslowakischen Staatspräsidenten vom 28. August 1990 in Oslo. Václav
Havel beschrieb damals in einer Konferenz zum Thema Hass Entstehungsmotive und
Erscheinungsformen des kollektiven Hasses. Der erfahrene Dissident schilderte unmittelbar nach dem Verfall des Kommunismus eine Atmosphäre und Situation, die nicht nur in
den Ländern der Visegrád-Gruppe leider aktuell ist.
Mitwirkende: Kateřina Jebavá, Kristina Günther, Marcin Zarzeczny
Regie: Jiří Honzírek
Dramaturgie: Kristýna Břečková
Reprisen der Vorstellung: 3/6 und 6/6, immer um 20:00 Uhr.

Letní kino Meeting Brno
Zveme vás do kina pod širým nebem na sérii tří filmů umožňujících umělecky
zpracovaná setkání se třemi zeměmi, s nimiž nás pojí podobné historické
zkušenosti poválečné doby. Promítneme filmy odrážející současnost v bývalém
východním Německu, Maďarsku a Polsku.

Freiluftkino Meeting Brno
Wir laden Sie ins Freiluftkino zu einer Serie von drei Filmen ein, zu künstlerisch
bearbeiteten Begegnungen mit drei Ländern, die ähnliche historische Erfahrungen wie
Tschechien in der Nachkriegszeit erlebt haben. Die Filme spiegeln das gegenwärtige
Leben im ehemaligen Ostdeutschland, in Ungarn und Polen.

Am 8/6 und 9/6 empfehlen wir die Vorstellung des Theaters Divadlo Feste Schauspiel,
die zum ersten Mal auf dem Festival Meeting Brno 2017 aufgeführt wurde.
Informationen zu Eintrittskarten sind der Webseite des Theaters Divadlo Feste
zu entnehmen: divadlofeste.cz.

Marcin Zarzeczny
Der polnische Schauspieler, Dramatiker und Theaterwissenschaftler verbringt mehrere
Wochen in Brünn in der Festival-Künstlerresidenz und beteiligt sich an der Entstehung
einer neuen Vorstellung des Theaters Divadlo Feste. Marcin Zarzeczny ist im Teatr Polski
in Stettin tätig und arbeitet mit Komödienbühnen in Warschau und Krakau zusammen,
wo er Theaterworkshops leitet. Am bekanntesten ist sein Solo-Stück „Jobless actor
confessions“, das bereits mehr als hundertmal in Polen, Deutschland, Indien, Iran und
Island gespielt wurde.

30/5/2019
film / Film
CZ/DE

21:00
nádvoří Místodržitelského paláce,
Moravské náměstí 1a

Láska mezi regály (DE)
Christian je rváč a muž s pochybnou minulostí, který svým zjevem evokuje pitbulla.
Jednu etapu má za sebou, tu druhou začíná jako pomocná síla ve velkoskladu kdesi
v bývalém východním Německu, kde je jeho nejzářivější perspektivou možnost obsluhovat vysokozdvižný vozík. Pro někoho, kdo sotva zvládá svůj vlastní život a vegetuje
na sociálním dně, je i tohle velká výzva. Při jedné z pauz potkává Christian prostořekou
a okouzlující Marion z oddělení lahůdek. Láska mezi regály je křehká, civilní a realistická romance z místa, kde není vidět na nebe.
Režie: Thomas Stuber (2018, 125 minut, německy s českými titulky)
Vstupné: 100 Kč (vstupenky lze zakoupit na místě půl hodiny předem
nebo v předprodeji na pokladně kina Scala)

In den Gängen (DE)
Christian ist ein Rowdy und Mann mit einer zweifelhaften Vergangenheit, dessen Aussehen
an einen Pitbull erinnert. Eine Etappe liegt hinter ihm, die zweite fängt er als Hilfskraft
in einem Großmarkt irgendwo im ehemaligen Ostdeutschland an, wo seine glänzendste
Perspektive ist, einen Gabelstapler zu bedienen. Für einen, der kaum sein eigenes Leben
im Griff hat und auf dem sozialen Abstellgleis dahinvegetiert, ist auch das eine Herausforderung. In einer Arbeitspause begegnet Christian der flotten und bezaubernden Marion
aus der Süßwarenabteilung. Die Liebe in den Gängen ist eine fragile, zivile und realistische
Romanze an einem Ort, wo kein Himmel zu sehen ist.
Regie: Thomas Stuber (2018, 125 Minuten, deutsch mit tschechischen Untertiteln)
Eintritt: 100 Kč (Die Eintrittskarten sind entweder eine halbe Stunde vor dem Beginn
vor Ort, oder im Vorverkauf in der Kasse des Kinos Scala zu kaufen.)
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31/5/2019
film / Film
CZ/EN/HU

Zabawa, zabawa (Unterhaltung, Unterhaltung) (PL)

21:00
nádvoří Místodržitelského paláce, Moravské náměstí 1a

Der Film bringt atemberaubende Geschichten von drei unterschiedlich alten Frauen in verschiedenen Phasen der Alkoholsucht. Die vierzigjährige Dorota ist eine erfolgreiche Staatsanwältin, die ihren Worten zufolge trinkt, um nicht durchzudrehen. Die zweite Figur ist die
renommierte Chirurgin Teresa, die durch ihr Trinken bereits ihre Familie verloren und nur
noch die Arbeit im Krankenhaus hat. Die Studentin Magda liebt turbulente Partys, und
weil sie hervorragend studiert und auch einen guten Job hat, wirft ihr niemand etwas vor.
Später verliert sie allerdings den Boden unter den Füßen und es kommt zu einer Tragödie.

Kojot (HU)
Mladý muž přijíždí do městečka Tűzkő jen proto, že mu tu děda odkázal nějakou půdu
a zchátralý dům. Frustrovaný, zakřiknutý, defenzivní třicátník dosud nenašel své místo
v životě. Tentokrát se však rozhodne čelit všem konfliktům, které ho v novém kraji
čekají. Nejdrsnější maďarský film posledních let.

Regie: Kinga Dębska (2018, 88 Minuten, polnisch mit englischen
und tschechischen Untertiteln)

Režie: Márk Kostyál (2017, 126 minut, maďarsky s anglickými a českými titulky)

Eintritt: 100 Kč (Die Eintrittskarten sind entweder eine halbe Stunde vor dem Beginn
vor Ort, oder im Vorverkauf in der Kasse des Kinos Scala zu kaufen.)

Vstupné: 100 Kč (vstupenky lze zakoupit na místě půl hodiny předem
nebo v předprodeji na pokladně kina Scala)

Kojot (Kojote) (HU)
Ein junger Mann kommt in das Städtchen Tűzkő, weil ihm sein Großvater etwas Land und
ein baufälliges Haus vererbte. Der frustrierte, verschüchterte, defensive Dreißigjährige
konnte seinen Platz im Leben bisher nicht finden. Diesmal beschließt er allerdings, allen
Konflikten zu trotzen, die ihn in dem neuen Milieu erwarten. Der raueste ungarische Film
der letzten Jahre.
Regie: Márk Kostyál (2017, 126 Minuten, ungarisch mit englischen
und tschechischen Untertiteln)
Eintritt: 100 Kč (Die Eintrittskarten sind entweder eine halbe Stunde vor dem Beginn
vor Ort, oder im Vorverkauf in der Kasse des Kinos Scala zu kaufen.)

3/6/2019
film / Film
CZ/EN/PL

21:00
nádvoří Místodržitelského paláce, Moravské náměstí 1a

Zábava, zábava (PL)
Film přináší strhující příběhy tří žen různého věku, které jsou v různých fázích závislosti
na alkoholu. Čtyřicetiletá Dorota je úspěšná prokurátorka, která pije podle svých slov
proto, aby se nezbláznila. Další z hrdinek je uznávaná chiruržka Teresa, která už kvůli
pití přišla o rodinu a zůstala jí jen práce v nemocnici. Studentka Magda miluje bouřlivé
večírky, a protože jí studium jde skvěle a má i dobrou práci, nikdo jí nic nevyčítá.
Přijde však chvíle, kdy ztrácí půdu pod nohama a dojde k tragédii.
Režie: Kinga Dębska (2018, 88 minut, polsky s anglickými a českými titulky)
Vstupné: 100 Kč (vstupenky lze zakoupit na místě půl hodiny předem nebo
v předprodeji na pokladně kina Scala)
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31/5/2019
film a debata /
Film und Diskussion
CZ/EN

18:00
kavárna kina Scala
Moravské náměstí 3

Iluze
V originálním pojetí filmu jako počítačové hry předkládá autorka osobní reportáž
z Budapešti, kde strávila rok na studijním pobytu. Divák pasovaný do role účastníka
hry prochází několika levely, které ho uvádějí do všednodenních momentů dotýkajících
se citlivých bodů současné maďarské společnosti: nahlíží hlavní město očima turisty,
ale většinou je nucen se ze subjektivního pohledu maďarských občanů zamýšlet nad
svobodou umění, právem na vzdělání, problematikou lékařské péče a v komplexním
měřítku diskutabilní politickou situací, v níž je opakovaně skloňováno jméno maďarského premiéra Viktora Orbána.
Režie: Kateřina Turečková (2018, 60 minut, české a anglické titulky)
Po projekci filmu následuje debata s jeho autorkou Kateřinou Turečkovou.

Iluze (Illusion)
In einer originellen Auffassung des Films als Computerspiel präsentiert die Filmemacherin
ihre persönliche Reportage aus Budapest, wo sie ein Jahr beim Studienaufenthalt verbrachte. Der Zuschauer wird zum passiven Spielteilnehmer gemacht, er passiert mehrere
Levels, die ihn zu alltäglichen Momenten und wunden Stellen der heutigen ungarischen
Gesellschaft führen. Er sieht die Hauptstadt mit den Augen eines Touristen, meistens ist
er jedoch gezwungen, aus dem Blickwinkel der ungarischen Bevölkerung die Freiheit der
Kunst, das Recht auf Ausbildung, die Problematik der medizinischen Fürsorge und in
einem umfassenden Maßstab die diskutable politische Situation zu betrachten, wobei der
Name des ungarischen Premierministers Viktor Orbán immer wieder erwähnt wird.
Regie: Kateřina Turečková (2018, 60 Minuten, tschechische und englische Untertitel)
Nach der Filmvorführung findet eine Diskussion mit der Filmemacherin
Kateřina Turečková statt.
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literatura a debata / Literatur und Diskussion

2–5/6/2019

Jinými slovy
Ve spolupráci s nakladatelstvím Větrné mlýny jsme pro vás připravili programový blok
představující šestici literátů ze šesti zemí, jejichž dějiny byly poznamenány komunistickou totalitou. Veřejné angažmá spisovatelů v historii mnohokrát předznamenalo vzedmutí přelomových společenských změn. Role spisovatele jako intelektuála schopného
zaznamenat společenské klima doby je těžko zastupitelná: dokáže zachytit dějiny,
předvídat budoucnost, dotknout se neviditelného, zároveň bavit a učit, a k tomu všemu
posloužit jako lakmusový papírek společenských poměrů. Vedle setkání s literárními
hosty na jejich autorských čteních a společné závěrečné debatě je součástí a trvalou
stopou tohoto festivalového programu vydání esejistické knihy pojmenované otázkou
Nástup Východu?. Šestice autorů se tu zamýšlí například nad tím, co po pádu železné
opony nahradilo spor liberální demokracie a komunismu. Společně s nimi zde hledáme odpovědi na otázky, jak se projevuje krize západní civilizace a co ji způsobilo,
kam dnes ve sporu o liberální demokracii patří Spojené státy, kam Evropská unie, kam
Střední Evropa a zajímá nás třeba i to, zda se náhodou nemůžeme znovu ocitnout pod
ruskou kontrolou. Hledáme odpovědi na otázky, na něž neexistuje jednoduchá odpověď, přesto se nám tu nabízí pohled, který je jiný, než jsou obvyklé deklamace politiků.
Všechny pořady jsou tlumočeny do češtiny.
Děkujeme Ministerstvu kultury ČR za finanční podporu tohoto programového bloku.

Mit anderen Worten
In Zusammenarbeit mit dem Verlag Větrné mlýny haben wir einen Programmblock mit
sechs Schriftstellern aus sechs Ländern vorbereitet, deren Geschichte von der kommunistischen Totalität geprägt wurde. Das öffentliche Engagement der Schriftsteller war vielmals
in der Geschichte ein Vorzeichen für gesellschaftliche Umbrüche. Die Rolle des Schriftstellers als Intellektuellen, der das gesellschaftliche Zeitklima festhalten kann, ist kaum
zu ersetzen: Er kann die Geschichte aufzeichnen, die Zukunft voraussehen, das Unsichtbare berühren, sich zugleich unterhalten und lernen und ebenfalls als Lackmuspapier der
gesellschaftlichen Verhältnisse dienen. Neben den Abenden mit literarischen Gästen und
ihren Autorenlesungen sowie der abschließenden gemeinsamen Diskussion bleibt als
eine nachhaltige Spur des Festivalprogramms die Herausgabe des Essaybuches Nástup
Východu? (Aufmarsch des Ostens?). Sechs Autoren befassen sich hier beispielsweise
mit der Frage, wodurch die Auseinandersetzung zwischen der liberalen Demokratie und
dem Kommunismus nach dem Fall des Eisernen Vorhangs ersetzt wurde. Gemeinsam mit
ihnen suchen wir Antworten auf die Fragen, wie sich die Krise der westlichen Zivilisation
auswirkt und wodurch sie verursacht wurde, wo in der Auseinandersetzung um die liberale
Demokratie die USA stehen, wo die Europäische Union, wo Mitteleuropa, und auch, ob
wir vielleicht wieder unter die russische Kontrolle geraten können? Keine einfachen Antworten gibt es auf solche Fragen, trotzdem bietet sich hier ein anderer Blickwinkel als in
den üblichen Deklamationen der Politiker.
Alle Veranstaltungen werden ins Tschechische gedolmetscht.
Wir danken dem tschechischen Kulturministerium für die finanzielle Unterstützung
dieses Programmblocks.
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2/6/2019
18:00
kavárna Praha, Husova 18

CZ/HU

Viktor Horváth (HU)
Maďarský spisovatel a překladatel stráví v Brně několik týdnů na festivalové umělecké
rezidenci. Přijďte se seznámit s autorem a jeho dílem, poslechnout si dojmy z brněnského pobytu, ale i zkušenosti ze života spisovatele v Maďarsku. Viktor Horváth se
narodil v roce 1962 v Pětikostelí a dnes vyučuje na tamější univerzitě. Krom řady básní,
povídek a esejů napsal několik románů, z nichž dva vyšly česky: Török tükör (Turecké
zrcadlo) a Tankom (Můj tank), kde autor skrze tragikomická dobrodružství „Forresta
Gumpa východního bloku“ popisuje události roku 1968 až do srpnové invaze vojsk
Varšavské smlouvy do Československa. „Zamýšlel jsem napsat knihu o okupaci, ale
první motiv byl osobní. Velkou roli hrála nostalgie mého dětství, chtěl jsem vyznačit svoje kořeny a zároveň vše propojit se svou současnou osobností. Bylo důležité,
abych své dětství rekonstruoval včetně té psychologické stránky a prožívání dobového
kontextu. A během toho mě napadly podobnosti mezi současnou maďarskou situací
a tehdejší dobou,“ poznamenal k románu autor. Román Můj tank byl nominován na
cenu Magnesia Litera 2019 v oblasti překladové literatury.

Viktor Horváth (HU)
Der ungarische Schriftsteller und Übersetzer verbringt mehrere Wochen in Brünn in der
Festival-Künstlerresidenz. Lernen Sie den Autor und sein Werk kennen, hören Sie seine
Eindrücke von Brünn sowie seine Erfahrungen aus dem Leben eines Schriftstellers in
Ungarn. Viktor Horváth ist 1962 in Pécs geboren und unterrichtet dort an der Universität. Neben zahlreichen Gedichten, Erzählungen und Essays hat er auch mehrere Romane
geschrieben, von denen zwei in tschechischer Übersetzung erschienen: Török tükör
(Turecké zrcadlo) und Tankom (Můj tank), wo der Autor durch tragikomische Abenteuer
eines „Forrest Gump des Ostblocks“ Ereignisse des Jahres 1968 bis hin zum Einmarsch
der Truppen des Warschauer Paktes in die Tschechoslowakei beschreibt. „Ich hatte die
Absicht, ein Buch über den Einmarsch zu schreiben, aber das erste Motiv war persönlich.
Eine große Rolle spielte die Nostalgie meiner Kindheit, ich wollte meine Wurzeln kenntlich
machen und alles zugleich mit meiner heutigen Persönlichkeit verbinden. Es war mir
wichtig, meine Kindheit samt der psychologischen Seite und dem Erleben des Zeitkontextes zu rekonstruieren. Und dabei fielen mir die Ähnlichkeiten zwischen der gegenwärtigen ungarischen Situation und der damaligen Zeit auf“, bemerkt der Autor zum Roman.
Das Buch Tankom wurde für den Preis Magnesia Litera 2019 in der Kategorie Übersetzte
Literatur nominiert.
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Martyna Bunda (PL)
Die polnische bzw. kaschubische Journalistin und Schriftstellerin ist 1975 in Danzig geboren. An der Universität in Warschau studierte sie Sozialpolitik, und seit ihrem 18. Lebensjahr ist sie als Journalistin tätig. Lange Jahre hat sie für die Wochenzeitung „Polityka“
gearbeitet, zweimal wurde sie für den prestigeträchtigen polnischen Journalistenpreis
„Grand Press“ nominiert. Ihre Debütprosa Nieczułość (dt. Das Glück der kalten Jahre) aus
dem Jahre 2017 machte sie zu einem Star. „Es ist eine exzellente, reife und aufregende
Frauensaga. Es ist auch eine Geschichte über Krieg, Opfer, Liebe, Freundschaft, Verrat und
Treue. Schwer zu glauben, dass es ein Debüt ist!“, schrieb die Kritikerin Beata Igielska. Die
Autorin selbst bemerkte: „Es ist die Zeit gekommen, uns mit den Erfahrungen zu befassen,
die Jahrzehnte lang unsere Familien plagten. Die Generation unserer Großeltern erlebte
die Grausamkeit des Krieges. Ihre Kinder, unsere Eltern, waren durch das Erzählen oder –
noch schlimmer – durch das Schweigen ihrer Eltern den Ereignissen stets zu nahe, um
mit der Vergangenheit brechen zu können.“

2/6/2019
19:30
kavárna Praha, Husova 18

CZ/UA

Halyna Kruk (UA)
Ukrajinská básnířka a překladatelka se narodila roku 1974 ve Lvově, na tamější univerzitě vystudovala literaturu a dnes ji na své alma mater přednáší. Je autorkou pěti básnických knih (mj. Putování při hledání domu, Stopy v písku, Tvář, co není na fotografii)
a mnoha překladů z běloruštiny, ruštiny a polštiny (mj. Wisławy Szymborské a Stanisława Lema). Jako literární historička se věnuje lidovým žánrům ukrajinského baroka.
Ve svém básnickém díle navazuje na tradici feminismu a ukrajinské ženské poezie:
„Ó, Sylvie, proč žena musí platit za svobodu dráž než Amerika?“, oslovuje v jednom
ze svých veršů Sylvii Plathovou. Píše i knihy pro děti a o dětech, přispěla například do
antologie Máma po Skypu, věnované dětem rostoucím v odloučení od rodičů, kteří
vydělávají v zahraničí.

3/6/2019

Halyna Kruk (UA)
Die ukrainische Lyrikerin und Übersetzerin ist 1974 in Lwiw geboren, an der dortigen Universität studierte sie Literatur und heute unterrichtet sie dieses Fach an ihrer Alma Mater.
Sie ist Autorin von fünf Poesiebüchern (u.a. Wanderung auf der Suche nach einem Haus,
Spuren im Sand, Gesicht außerhalb des Fotowinkels) und vielen Übersetzungen aus dem
Weißrussischen, Russischen und Polnischen (u.a. Wisława Szymborska und Stanisław Lem).
Als Literaturhistorikerin widmet sie sich den Folkloregenres des ukrainischen Barock. In
ihrer Dichtung knüpft sie an die Tradition des Feminismus und der ukrainischen Frauenpoesie an: „Oh, Sylvia, warum muss die Frau für ihre Freiheit mehr zahlen als Amerika?“,
spricht sie in einem Vers Sylvia Plath an. Sie schreibt auch Bücher für und über Kinder, so
beispielsweise einen Beitrag in der Anthologie Mama auf Skype, die den Kindern gewidmet
ist, deren Eltern im Ausland leben und arbeiten.

19:30
kavárna Praha, Husova 18

CZ/DE

Tanja Dückers (DE)

18:00
kavárna Praha, Husova 18

Německá spisovatelka, básnířka a publicistka se narodila roku 1968 v západním Berlíně.
Vystudovala amerikanistiku, germanistiku a dějiny umění. Vydala na dvacet knižních
titulů, píše prózu, poezii, knihy pro děti, eseje, divadelní a rozhlasové hry, její texty se
pravidelně objevují na stránkách prominentních i alternativních německých periodik.
Kromě toho s berlínským čokolatiérem Christophem Wohlfarthem založila čokoládovnu Preussisch süß. Česky vyšly její romány Spielzone (Zóna Berlín) a Der längste Tag
des Jahres (Nejdelší den v roce). Svým dílem poukazuje hlavně na skryté problémy
současné německé společnosti, ať už jde o sociální otázky, nebo vztah k minulosti.
O sobě říká: „Nejsem žádná stoprocentní buchta ze západu, jsem přece z Berlína,
a to je svět sám pro sebe.“

Martyna Bunda (PL)

Tanja Dückers (DE)

Polská novinářka a spisovatelka, hlasící se ke Kašubům, se narodila roku 1975 v Gdaňsku. Na univerzitě ve Varšavě vystudovala sociální politiku a od osmnácti let se živí
jako novinářka. Dlouhá léta pracovala pro týdeník Polityka, dvakrát byla nominována
na prestižní polskou novinářskou cenu Grand Press. Její debutová próza Nieczułość
(Necitelnost) z roku 2017 ji vystřelila ke hvězdám. „Je to skvělá, zralá a vzrušující ženská sága. Je to i příběh o válce, obětech, o lásce, přátelství, zradě a věrnosti. Je těžké
uvěřit, že debut!“ napsala kritička Beata Igielska. Sama autorka ke knize poznamenala:
„Přišel čas zabývat se zkušenostmi, které po desetiletí ničily naše rodiny. Generace našich prarodičů zažila krutost války. Jejich děti, naši rodiče, byli skrze vyprávění, anebo
hůře, mlčení svých rodičů stále příliš blízko, nebyli proto schopni účtovat s minulostí.“

Die deutsche Schriftstellerin, Lyrikerin und Publizistin ist 1968 in West-Berlin geboren und
studierte Amerikanistik, Germanistik und Kunstgeschichte. Sie hat an die zwanzig Bücher
herausgegeben, schreibt Prosa, Poesie, Kinderbücher, Essays, Theater- und Hörspiele,
ihre Texte erscheinen regelmäßig auf den Seiten prominenter und alternativer deutscher
Periodika. Außerdem gründete sie gemeinsam mit dem Berliner Chocolatier Christoph
Wohlfarth die Schokoladenmarke PREUSSISCH süß. In der tschechischen Übersetzung
erschienen ihre Romane Spielzone (Zóna Berlín) und Der längste Tag des Jahres (Nejdelší
den v roce). Mit ihren Werken weist sie hauptsächlich auf versteckte Probleme der heutigen deutschen Gesellschaft hin, seien es Sozialfragen oder die Beziehung zur Vergangenheit. Über sich selbst sagt sie: „Ich bin keine hundertprozentige Wessi-Tussi, bin doch
aus Berlin, und das ist eine Welt für sich.“

3/6/2019
CZ/PL
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Alexandra Salmela (SK)
Die auf Slowakisch und Finnisch schreibende Schriftstellerin, geboren 1980 in Bratislava, studierte Dramaturgie an der Hochschule für musische Künste sowie Finnisch
und finnische Literatur an der Karls-Universität in Prag. Heute lebt sie in Tampere. Ihren
Romanerstling 27 aneb Smrt vás proslaví (dt. 27 oder Der Tod macht den Künstler) hat sie
auf Finnisch geschrieben und das Buch wurde 2010 für das beste finnische Debüt erklärt.
Danach folgte Antihrdina, eine umfangreiche, futuristisch gestimmte Romanfreske, für
welche die Autorin im vorigen Jahr für den prestigeträchtigen slowakischen Preis „Anasoft
litera“ nominiert wurde. „Fast jede Seite bringt eine Überraschung“, meint die Kritikerin
Gabriela Rakúsová. Alexandra Salmela ist auch Autorin von vielen Gedichten, Bühnenstücken und einigen Kinderbüchern: Mimi a Líza, Žirafia mama a iné príšery, Princezná
opica, Lodníci na Mississippi und Severnejšie ako na sever. Sie hält sich an das Motto:
„Wenn du verstanden werden willst, sei nicht ironisch.“

4/6/2019



18:00

kavárna Praha, Husova 18

Petra Hůlová (CZ)
Česká spisovatelka, narozená roku 1979 v Praze, vystudovala mongolistiku a kulturologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Je autorkou devíti prozaických knih.
Debutovala titulem Paměť mojí babičce, napsala autobiografickou novelu Macocha
(2014). O té říká: „Protentokrát nechci po iksté vyprávět příběh někoho, s kým toho
mám ve skutečnosti relativně málo společného. Taky šlo o určitý adrenalin. Nakolik
si sama k sobě jako k osobě pustím samu sebe jako autorku. Zda k sobě dokážu být
tak nelítostná, jako kdybych byla jen literární postavou.“ Ve své poslední próze, nazvané Stručné dějiny hnutí, představuje budoucnost, v níž vládne totalizující systém
založený a vedený ženami, jejichž cílem je vymýtit u mužů i ty poslední zbytky
sexuální přirozenosti.

Petra Hůlová (CZ)
Die tschechische Schriftstellerin, geboren 1979 in Prag, studierte Mongolistik und Kulturwissenschaft an der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität. Sie ist Autorin von
neun Prosabüchern. Sie debütierte mit dem Titel Paměť mojí babičce (dt. Kurzer Abriss
meines Lebens in der mongolischen Steppe) und schrieb eine autobiografische Novelle
Macocha (2014). Darüber sagt sie: „Diesmal will ich nicht schon wieder über jemanden
schreiben, mit dem ich in der Wirklichkeit relativ wenig gemeinsam habe. Es war gewissermaßen auch ein Adrenalinerlebnis: Wie nahe an mich selbst kann ich mich als Autorin
heranlassen. Ob ich zu mir selber so erbarmungslos sein kann, als ob ich nur eine literarische Gestalt wäre.“ In ihrer letzten Prosa Stručné dějiny hnutí stellt sie eine Zukunft vor,
in der ein totalisierendes, von Frauen gegründetes und geleitetes System herrscht, dessen
Ziel es ist, die Männer von den letzten Resten der natürlichen Sexualität zu befreien.



4/6/2019

19:30

kavárna Praha, Husova 18

Alexandra Salmela (SK)
Slovensky a finsky píšící spisovatelka, narozená roku 1980 v Bratislavě, vystudovala
na Vysokej škole múzických umení dramaturgii, na Karlově univerzitě v Praze finštinu a finskou literaturu. Dnes žije ve finském Tampere. Románovou prvotinu 27 aneb
Smrt vás proslaví napsala ve finštině a kniha byla v roce 2010 vyhlášena jako Nejlepší
finský debut. Následoval Antihrdina, rozsáhlá futuristicky laděná románová freska, za
niž byla autorka vloni nominována na prestižní slovenskou cenu Anasoft litera. „Takmer
každá strana niečím prekvapí,“ napsala kritička Gabriela Rakúsová. Alexandra Salmela
je též autorkou mnoha básní, divadelních her a několika knih pro děti: Mimi a Líza,
Žirafia mama a iné príšery, Princezná opica, Lodníci na Mississippi a Severnejšie
ako na sever. Drží se rady: „Ak chceš, aby ti ľudia rozumeli, nebuď ironická.“
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5/6/2019



18:00
CZ/EN
4. patro Tržnice Brno, Zelný trh

Jinými slovy: závěrečná debata šestice spisovatelů
Vyvrcholením série besed s jednotlivými autory je společný diskusní panel věnovaný
společenské situaci v postkomunistických zemích, nejožehavějším problémům těchto
zemí a jejich vztahu k Západu/Východu.
Hosté: Viktor Horváth (HU), Halyna Kruk (UA), Martyna Bunda (PL),
Tanja Dückers (DE), Petra Hůlová (CZ), Alexandra Salmela (SK)
Moderuje: Petr Vizina – novinář a kulturní komentátor, vedoucí kulturní
redakce zpravodajství České televize

Mit anderen Worten: abschließende Diskussion
mit sechs SchriftstellerInnen
Ein Höhepunkt der Gespräche ist eine gemeinsame Diskussion zur gesellschaftlichen
Situation in den postkommunistischen Ländern, zu den Kernproblemen dieser Länder
und zu deren Beziehung zum Westen/Osten.
Gäste: Viktor Horváth (HU), Halyna Kruk (UA), Martyna Bunda (PL),
Tanja Dückers (DE), Petra Hůlová (CZ), Alexandra Salmela (SK)
Moderation: Petr Vizina – Journalist und Kulturkommentator, Leiter
der Redaktion für Kulturnachrichten im Tschechischen Fernsehen
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5/6/2019
film a debata / Film und Debatte

20:00
4. patro Tržnice Brno, Zelný trh

Donbas – život v zemi, která neexistuje na politické mapě
Premiéra reportážního kanálu Voxpot
Od začátku války na Donbase uplynulo pět let. Přestože ozbrojený konflikt mezi Ruskem podporovanými separatisty a ukrajinskou armádou stále pokračuje a přináší další
a další oběti, za frontovou linií pomalu vznikají dva nikým neuznané státy, Doněcká
a Luhanská lidová republika. Voxpot se do oblastí, které dnes nejsou pod kontrolou
kyjevské vlády, vypravil, aby zjistil, jak vypadá život v zemi, která na politické mapě
Evropy neexistuje.

5/6/2019
přednáška / Vortrag

15:00
setkávací centrum Německého kulturního spolku
Begegnungszentrum des Deutschen Kulturvereins
Jana Uhra 12

Tam se svět hne, kam síla se napře!
Český mýtus o Baťově systému z pohledu dvou pražských
německy píšících autorů Waltera Seidla a Ludwiga Windera
Kolem mýtu Baťa a mýtu první republiky se točí i mnohé diskuse aktuální politické
scény. Dva němečtí autoři z českých zemí nutí k zamyšlení, zda třicet let po sametové
revoluci skutečně máme, co jsme chtěli. Ani Seidlův pohled na Zlín v románu Der Berg
der Liebenden (1936) není zdaleka tak pozitivní, jak se na první pohled může zdát. Ve
Winderových románech Dr. Muff a Die nachgeholten Freuden je pak Baťův systém
vylíčen ještě o poznání kritičtěji.

Reportáž představí reportéři Voxpotu Aneta Václavíková a Vojtěch Boháč.
Po projekci následuje debata.

Donbas – Leben in einem Land, das es auf der politischen
Karte nicht gibt
Premiere des Reportagekanals Voxpot
Seit dem Kriegsanfang in Donbas sind fünf Jahre verstrichen. Obwohl der bewaffnete
Konflikt zwischen den von Russland unterstützten Separatisten und den ukrainischen
Streitkräften nach wie vor fortgesetzt wird und immer weitere Opfer fordert, entstehen
hinter der Frontlinie allmählich zwei von niemandem anerkannte Staaten, die Volksrepublik
Donezk und die Volksrepublik Lugansk. Voxpot begab sich auf die Gebiete, die heute von
der Regierung in Kiew nicht mehr kontrolliert werden, um zu erfahren, wie das Leben in
einem Land aussieht, das es auf der politischen Karte Europas nicht gibt.
Die Reportage wird von den Voxpot-Reportern Aneta Václavíková
und Vojtěch Boháč präsentiert.
Nach der Filmvorführung findet eine Diskussion statt.

Přednášející: Zdeněk Mareček – germanista, FF MU
Pořad se koná ve spolupráci s Německým kulturním spolkem regionu Brno.

Dorthin bewegt sich die Welt, wohin die Kraft sich richtet!
Der tschechische Mythos vom Baťa-System aus der Sicht zweier Prager
deutschschreibender Autoren Walter Seidl und Ludwig Winder
Um die Mythen Baťa und Erste Republik drehen sich auch viele Diskussionen der aktuellen politischen Szene. Zwei deutsche Autoren aus den böhmischen Ländern regen zu
Überlegungen an, ob dreißig Jahre nach der „samtenen Revolution“ wir wirklich das
haben, was wir damals wollten. Auch Seidls Darstellung von Zlín in dem Roman Der Berg
der Liebenden (1936) ist bei Weitem nicht so positiv, wie man auf den ersten Blick meinen
darf. In Winders Romanen Dr. Muff und Die nachgeholten Freuden wird das Baťa-System
noch kritischer dargestellt.
Referent: Zdeněk Mareček – Germanist, Philosophische Fakultät der Masaryk-Universität
Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Kulturverein
Region Brünn statt.
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Meeting Brno rodičům a dětem

Meeting Brno für Eltern und Kinder

6/6/2019

Divadlo Husa na provázku, Zelný trh 9

diskuse a workshop / Diskussion und Workshop

16:30–18:00

Diskuse s vojenskými kaplany
diskuse a workshop / Diskussion und Workshop

15:00–16:15

Příběh knih Velké ženy z malé země a Hejno bílých vran
Nechte se inspirovat a obohatit příběhy žen a dětí, které se přes těžké životní překážky
nevzdaly, vytrvaly a dosáhly svého cíle. Knihy Velké ženy z malé země i Hejno bílých
vran vznikly s cílem podpořit dívky i chlapce, ale i ženy a muže v budování vlastní
sebedůvěry a ukázat jim, že každý má šanci být úspěšným na své cestě životem.
Hosté:
Renata Mrázová a Denisa Prošková – autorky knihy Velké ženy z malé země
Jana Merunková – autorka knih Hejno bílých vran, zakladatelka sdružení yourchance
Martina Viktorie Kopecká – farářka
a další protagonisté příběhů
Paralelně probíhá workshop pro děti: Příběhy velkých osobností.
Tvoření a aktivity pro děti od dvou let. Hlídání zajištěno.

Geschichte der Bücher „Velké ženy z malé země“
und „Hejno bílých vran“
Lassen Sie sich von Erlebnissen der Frauen und Kinder inspirieren und bereichern, die
trotz schwerer Lebenshindernisse nicht kapitulierten und ihr Ziel erreichten. Die Bücher
„Velké ženy z malé země“ und „Hejno bílých vran“ sind mit dem Ziel entstanden, Mädchen
und Jungen, aber auch Frauen und Männer in der Entwicklung ihres Selbstvertrauens
zu unterstützen und ihnen zu zeigen, dass jeder eine Chance hat, auf seinem Lebensweg
erfolgreich zu sein.
Gäste:
Renata Mrázová und Denisa Prošková – Autorinnen des Buches „Velké ženy z malé země“
Jana Merunková – Autorin des Buches „Hejno bílých vran“, Gründerin der gemeinnützigen Gemeinschaft yourchance
Martina Viktorie Kopecká – Pfarrerin
sowie weitere Protagonisten der Geschichten

Jaké to je, když jeden z rodičů odjede na vojenskou misi – třeba do Afghánistánu?
Radosti a starosti vojáka jsou radosti a starosti vojenského kaplana. Základem pro
kaplana je úcta ke svobodě každého jednotlivce, jde především o naslouchání, o spoluprožívání pracovních i osobních radostí i těžkostí v úctě k osobnímu tajemství. Ve své
službě spolupracují s vojenskými psychology, veliteli a se všemi, kterým leží na srdci
lidský rozměr života vojáků a jejich rodin. Ke 20. výročí vstupu do NATO.
Hosté:
Tomáš Holub – biskup, zakladatel služby vojenských kaplanů v Armádě ČR
Jiří Šedivý – velvyslanec ČR při NATO
a další
Paralelně probíhá workshop pro děti: Příběhy hrdinů.
Tvoření a aktivity pro děti od dvou let. Hlídání zajištěno.

Diskussion mit Militärgeistlichen
Wie fühlt es sich an, wenn ein Elternteil zum Auslandseinsatz fährt – beispielsweise nach
Afghanistan? Freud und Leid der Soldaten sind Freud und Leid der Militärgeistlichen. Die
Basis dafür ist die Beachtung der Freiheit jedes Einzelnen, es handelt sich vor allem um
das Zuhören, um Miterleben von persönlichen und beruflichen Freuden und Schwierigkeiten unter Wahrung des persönlichen Geheimnisses. In ihrem Dienst arbeiten die Militärgeistlichen mit Militärpsychologen, Kommandanten und allen anderen zusammen, denen
die menschliche Dimension des Lebens von Soldaten und ihren Familien am Herzen liegt.
Zum 20. Jahrestag des NATO-Beitritts.
Gäste:
Tomáš Holub – Bischof, Gründer des Militärseelsorgedienstes in den Streitkräften
der Tschechischen Republik
Jiří Šedivý – Botschafter der Tschechischen Republik bei der NATO
und andere
Parallel dazu findet der Kinderworkshop „Heldengeschichten“ statt.
Basteln und Aktivitäten für Kinder ab zwei Jahren. Für die Betreuung ist gesorgt.

Parallel dazu findet der Kinderworkshop „Geschichten großer Persönlichkeiten“ statt.
Basteln und Aktivitäten für Kinder ab zwei Jahren. Für die Betreuung ist gesorgt.
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koncert / Konzert18:00–19:45

„Mys dobré naděje“: koncert s vyhlášením
Roku smíření 2020–2021
České země čekají v nadcházejících dvou letech kulatá výročí zásadních historických
událostí, které nás po staletí rozdělují: 600 let od vyhlášení křížové výpravy proti husitům, 400 let od bitvy na Bílé hoře, 400 let od popravy 27 českých pánů na Staroměstském náměstí v Praze. Smyslem Roku smíření je dotýkat se společně těchto dějinných
milníků, nechat stranou vzájemné výčitky a nekonečné přeměřování podílů viny:
„Utrpení zůstává utrpením, ať je jeho původcem kdokoli a v kterékoli době.“
(Deklarace smíření a společné budoucnosti, Brno)
Inspirováni brněnským Rokem smíření 2015 a Poutním programem Husovských
slavností 2015 „vyjadřujeme přání, aby všechny minulé křivdy mohly být odpuštěny
a abychom se nezatíženi minulostí a ve vzájemné spolupráci obraceli ke společné
Budoucnosti.“
V rámci programu představíme budoucí realizaci sochy bl. Marie Restituty
(1894 Brno – 1943 Vídeň).

„Kap der guten Hoffnung“: Konzert mit Ankündigung
des Versöhnungsjahres 2020–2021
Die böhmischen Länder sehen in den nächsten zwei Jahren runden Jubiläen von grundsätzlichen historischen Ereignissen entgegen, die unsere Gesellschaft seit Jahrhunderten
trennen: 600 Jahre seit dem Aufruf zum Kreuzzug gegen die Hussiten, 400 Jahre seit der
Schlacht am Weißen Berg, 400 Jahre seit der Hinrichtung von 27 Standesherren auf dem
Altstädter Ring in Prag. Der Sinn des Versöhnungsjahres ist es, diese historischen Meilensteine gemeinsam zu betasten, gegenseitige Vorwürfe und unendliche Aufrechnung der
Schuldanteile beiseite zu lassen: „Ein Leid bleibt immer Leid, zu jeder Zeit und unabhängig
von wem verursacht.“
(Deklaration zur Versöhnung und einer gemeinsamen Zukunft, Brünn)
Inspiriert von dem Brünner Versöhnungsjahr 2015 und dem Jan-Hus-Wallfahrtsprogramm
2015, „äußern wir den Wunsch, dass sämtliches früheres Unrecht vergeben werden kann
und dass wir uns – von der Vergangenheit nicht mehr belastet und in gegenseitiger
Zusammenarbeit –einer gemeinsamen Zukunft zuwenden.“
Im Rahmen der Veranstaltung stellen wir die künftige Statue der sel. Maria Restituta
(1894 Brno – 1943 Wien) vor.
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V minulosti formovali tvář města Brna velkou měrou jeho němečtí
a židovští obyvatelé. Připomeňme si jejich příběhy a odkaz.
Oslavme spolu kulturní pestrost města.

Připomeň si ty,
na něž se zapomnělo –
otevře se ti nový svět.
Erinnere dich der Vergessenen –
eine Welt geht dir auf.
Marie von Ebner-Eschenbach
Aforismy / Aphorismen

In der Vergangenheit wurde die Stadt Brünn zum großen Teil
von ihren deutschen und jüdischen Einwohnern mitgestaltet.
Wir erinnern an ihre Geschichten und ihren Nachlass. Lasst uns
die kulturelle Vielfalt der Stadt gemeinsam feiern.

Jahrestag
Tanzkaleidoskop aus der Geschichte des Menschen

31/5/2019
setkání / Begegnung
CZ/DE

17:00
Kounicovy koleje, Králova 45

Wie kann man hundert Jahre vortanzen und nicht verrückt werden? Ein Tanzkaleidoskop
aus der Geschichte der Republik. Vier Tänzer, vier unterschiedliche Körper, vier Temperamente und viele bekannte Momente. Historie in Bewegung, Tanz als Aufzeichnung
des individuellen und kollektiven Gedächtnisses. Eine Inszenierung, an deren Anfang das
Verlangen stand, den hundertsten Jahrestag der Entstehung der tschechoslowakischen
Republik zu feiern.
Konzept, Choreografie, Regie: Michal Záhora
Kreation und Tanz: Josef Bartoš, Anna Línová, Zuzana Richterová und Michaela Suša

Uctění památky obětí II. světové války

Nach der Vorstellung (55 min) folgt ein Bühnengespräch der Dramaturgin
Marta Ljubková mit Michal Záhora.

Nechvalně známé Kounicovy koleje v Brně symbolizují utrpení tisíců lidí, kteří zde byli
vězněni v letech nacistické okupace. Stovky lidí, odbojářů a českých vlastenců tady
přišly násilnou smrtí o život. Po skončení války pokračovalo utrpení na tomto místě až
do června 1945. Za účasti hostů z Německa zde pietním aktem symbolicky zahájíme
sobotní Pouť smíření.

Eintritt: 150 Kč (Karten im Vorverkauf des BuranTeatr)

Ehrung der Opfer des Zweiten Weltkriegs
Das berüchtigte Kounic-Studentenheim in Brünn symbolisiert die Leiden von Tausenden
Menschen, die hier in den Jahren der Nazibesatzung inhaftiert waren. Hunderte Personen,
Widerstandskämpfer und tschechische Patrioten starben hier einen gewaltsamen Tod.
Nach dem Kriegsende setzte sich das Leiden an diesem Ort bis Juni 1945 fort. Zusammen
mit den Gästen aus Deutschland eröffnen wir hier mit einem Pietätsakt symbolisch den
am Samstag abgehaltenen Versöhnungsmarsch.

1/6/2019
31/5/2019
tanec / Tanz

19:30
BuranTeatr, Kounicova 20

Výročí
taneční kaleidoskop z historie člověka
Jak odtančit sto let a nezbláznit se z toho? Taneční kaleidoskop z dějin republiky. Čtyři
různí tanečníci, čtyři odlišná těla, čtyři temperamenty a řada povědomých okamžiků.
Historie v pohybu, tanec jako záznam paměti individuální i kolektivní. Inscenace, na
jejímž počátku stála touha oslavit stoleté výročí vzniku republiky.
Koncept, choreografie, režie: Michal Záhora
Tvorba a tanec: Josef Bartoš, Anna Línová, Zuzana Richterová a Michaela Suša
Po představení (55 min) následuje jevištní rozhovor dramaturgyně Marty Ljubkové
a Michala Záhory.
Vstupné: 150 Kč (vstupenky zakoupíte v předprodeji BuranTeatru, buranteatr.cz)
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setkání / Begegnung
CZ/DE

8:30–20:00
sraz v 9:00 u smírčího kříže, Pohořelice
Treffpunkt um 9:00 Uhr am Versöhnungskreuz, Pohořelice

Pouť smíření
Již po třinácté se vydáme po stopách více než dvaceti tisíc Brňanů, kteří byli během
poslední květnové noci roku 1945 hnáni směrem k rakouským hranicím. Zatímco práceschopní muži museli zůstat ve městě na nucené práce, do průvodu byly nahnány ženy,
děti a starci. Na cestě a v následujících dnech a týdnech útrapám podlehlo nejméně
1700 z nich.
Od roku 2015 jdeme symbolicky proti směru historického pochodu, tedy od hromadného hrobu v Pohořelicích zpět do Brna. Před čtyřmi lety brněnští zastupitelé v souvislosti s Poutí přijali Deklaraci smíření a společné budoucnosti, která se stala historickým milníkem v procesu vypořádání české společnosti s touto kapitolou našich dějin.
Také letošní Pouť bude jedinečným zážitkem a příležitostí pro neopakovatelná setkání. Akce se zúčastní mnoho desítek pamětníků i osobností veřejného života z České
republiky, Rakouska a Německa, včetně členů oficiální delegace ze Stuttgartu, s nimiž
zároveň oslavíme třicetileté výročí partnerství obou měst, které započalo těsně před
sametovou revolucí.
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K průvodu se lze libovolně připojit či se vrátit do Brna prostřednictvím bezplatné
autobusové dopravy podél trasy. Více informací včetně jízdního řádu naleznete na
stránkách či facebooku festivalu.
Na zakončení Pouti zahraje Shadow Quartet, formou stánků se představí a doprovodný
program nabídnou sdružení a iniciativy aktivní na poli česko-německo-rakouských
vztahů (Česko-německý fond budoucnosti, Tandem, Österreich Institut a další) a nebude chybět dobré jídlo a pití. Pouze v tento den v zahradě opatství mimořádně vystavíme komiksovou sérii Opraski sbrněnski historje, kterou pro festival Meeting Brno
v roce 2017 vytvořil Jaz.

Versöhnungsmarsch

setkání / Begegnung16:00
CZ/DE
refektář Augustiniánského opatství, Mendlovo nám. 1

Setkání s pamětníky
V refektáři Augustiniánského opatství proběhne moderované a tlumočené setkání
s pamětníky z řad brněnských Němců. Při společném vyprávění nahlédneme do jejich
vzpomínek na dětství, na léto 1945 i na přijetí v sousedních zemích. Dozvíme se, jak se
proměňoval jejich vztah ke ztracené domovině a jak vnímají dnešní Brno.

Treffen mit Zeitzeugen

Bereits zum dreizehnten Mal gehen wir auf den Spuren von über zwanzigtausend Brünnern,
die in der letzten Mainacht 1945 in Richtung österreichische Grenze getrieben wurden. Es
waren vor allem Frauen, Kinder und Alte, während die arbeitsfähigen Männer in der Stadt
Zwangsarbeit leisten mussten. Mindestens 1700 von ihnen erlagen unterwegs und in der
darauffolgenden Zeit den Qualen des Marsches.

Im Refektorium der Augustinerabtei findet ein moderiertes und gedolmetschtes Treffen mit
Zeitzeugen aus den Reihen der Brünner Deutschen statt. Bei dem gemeinsamen Erzählen
können wir an ihren Erinnerungen an die Kindheit, an den Sommer 1945 und an den
Empfang in den Nachbarländern teilnehmen. Wir erfahren, wie sich ihre Beziehung zu
der verlorenen Heimat veränderte und wie sie das heutige Brünn wahrnehmen.

Seit 2015 gehen wir symbolisch in der Gegenrichtung des historischen Marsches, also
von dem Massengrab in Pohořelice (Pohrlitz) zurück nach Brünn. Vor vier Jahren verabschiedeten Brünner Stadtverordnete anlässlich des Versöhnungsmarsches eine Deklaration
zur Versöhnung und einer gemeinsamen Zukunft, die zu einem historischen Meilenstein
im Prozess der Auseinandersetzung der tschechischen Gesellschaft mit diesem Kapitel
ihrer Geschichte wurde.
Auch der diesjährige Marsch wird ein einmaliges Erlebnis und Anlass für unwiederholbare
Begegnungen sein. An der Veranstaltung nehmen viele Zeitzeugen und Persönlichkeiten des
öffentlichen Lebens aus Tschechien, Österreich und Deutschland teil, samt Mitgliedern einer
offiziellen Delegation aus Stuttgart, mit denen wir zugleich das dreißigjährige Jubiläum der
Partnerschaft der beiden Städte feiern, die unmittelbar vor der Wende angebahnt wurde.
Dem Marsch kann man sich beliebig anschließen oder mit dem kostenlosen Busverkehr
entlang der Trasse nach Brünn zurückkehren. Weitere Informationen samt dem Fahrplan
finden Sie auf der Festival-Webseite oder im Facebook.
Zum Abschluss des Versöhnungsmarsches spielt das Shadow Quartet. Vereine und Initiativen, die auf dem Feld der tschechisch-deutsch-österreichischen Beziehungen aktiv sind
(Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds, Tandem, Österreich Institut und andere) bieten ein
Begleitprogramm und Informationsstände an und auch gutes Essen und Trinken darf nicht
fehlen. Nur an diesem Tag wird im Abteigarten die Comic-Serie Opraski sbrněnski historje
ausgestellt, die 2017 von Jaz für das Festival Meeting Brno geschaffen wurde.

1/6/2019



2/6/2019



setkání / Begegnung11:00
CZ/DE
kostel sv. Jakuba, Jakubské náměstí

Česko-německá bohoslužba
Křesťanská víra spojuje lidi na celém světě. Křesťané vidí ve druhém člověku, nehledě
na národnost, barvu pleti nebo původ, věrný obraz Boha. Společně oslovují věřící Boha
jako „otce“. „Ať jsou všichni jedno“ (Jan 17,21), vyzývá nás Ježíš. V kostele proto nikdo
není cizincem. Při mši se společnou modlitbou posílí to, co spojuje národy, a jejich
usmíření. Mši svatou budou celebrovat Msgr. Anton Otte, bývalý probošt Vyšehradské
kapituly a dlouholetý duchovní rádce Ackermann-Gemeinde, a Mons. Václav Slouk,
kanovník Královské kapituly sv. Petra a Pavla, brněnský děkan a farář u kostela
sv. Jakuba. Otte patřil v uplynulých desetiletích k aktivním činitelům a vyslancům
smíření v česko-německém sousedství.
Bohoslužba se koná ve spolupráci s Ackermann-Gemeinde
a bude sloužena česky a německy.

Deutsch-tschechischer Gottesdienst
Der christliche Glaube verbindet Menschen weltweit. Christen sehen den Anderen, unabhängig von Nationalität, Hautfarbe oder Herkunft, als Ebenbild Gottes. Gemeinsam rufen die
Gläubigen Gott als „Vater“ an. „Sie sollen eins sein“ (Joh 17,21), fordert Jesus uns auf. In der
Kirche gibt es demnach keine Ausländer. Mit dem Gottesdienst soll durch das gemeinsame
Gebet das Verbindende zwischen den Völkern und die Versöhnung gestärkt werden.
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Die Heilige Messe wird von Msgr. Anton Otte, ehemaliger Propst des Vyšehrader Kapitels
und langjähriger Geistlicher Beirat der Ackermann-Gemeinde und Mons. Václav Slouk,
Kanoniker des Königlichen Domkapitels St. Peter und Paul, Brünner Dekan und Pfarrer
der Jakobskirche zelebriert. Otte gehört zu den aktiven Gestaltern und Botschaftern der
Versöhnung in der deutsch-tschechischen Nachbarschaft in den vergangenen Jahrzehnten.
Der Gottesdienst findet in Zusammenarbeit mit der Ackermann-Gemeinde statt
und wird auf Tschechisch und Deutsch gehalten.

2/6/2019
film a debata / Film und Debatte

19:00
Skautský institut, Moravské nám. 12

Generace „N“: Deutschböhme
Česko-německý dokumentární film Generace „N“: Deutschböhme zachycuje očima
dnešních třicátníků osudy českých Němců. Svůj příběh vypráví čtyři pamětníci ze
Sudet, z nichž dva museli po roce 1945 zůstat v Československu a dva byli vysídleni.
Ve filmu se jeho autorky spolu s pamětníky vydávají do jejich původních domovů,
kde se jim stávají průvodci a interprety (zaniklé) krajiny.
Režie: Veronika Kupková, Olga Komarevtseva
(2016, 83 min, česko-německé znění s titulky)
Po projekci filmu proběhne debata s jeho autorkou Veronikou Kupkovou.
Pořad se koná ve spolupráci se Skautským institutem.

Generation „N“: Deutschböhme
Der tschechisch-deutsche Dokumentarfilm Generation „N“: Deutschböhme stellt Schicksale der böhmischen Deutschen dar, gesehen mit den Augen der heutigen Dreißigjährigen.
Ihre Lebensgeschichten erzählen vier Zeitzeugen aus dem Sudetenland, von denen zwei
nach 1945 in der Tschechoslowakei bleiben mussten und zwei ausgesiedelt wurden. In dem
Film begeben sich seine Autorinnen in Begleitung der Zeitzeugen in deren ursprüngliche
Heimatorte, wo diese die (verschwundenen) Landschaften interpretieren.

2/6/2019
procházka / Spaziergang
CZ/EN

16:00
sraz u hlavního vstupu na výstaviště
Treffpunkt am Haupteingang des Brünner Messegeländes

Procházka po stopách rodiny Löw-Beer

Regie: Veronika Kupková, Olga Komarevtseva
(2016, 83 min, tschechisch-deutsche Fassung mit Untertiteln)
Nach der Filmvorführung findet eine Diskussion mit der Filmemacherin
Veronika Kupková statt.
Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit Skautský institut statt.

Společně s Danielem Löw-Beerem tvoříme novou stezku vedoucí po stopách rodiny
Löw-Beer v Brně a její autor vás po ní dnes provede. Zblízka se tak seznámíte s příběhy
stavitelů vily Tugendhat a Löw-Beer i s kulturou moravského židovského modernismu
dvacátých a třicátých let. Věděli jste, že nedaleko Brna se nachází Schindlerova továrna, proslavená filmem Stevena Spielberga? I ta je součástí příběhu rodiny Löw-Beer.
Mapa stezky bude dostupná on-line na stezkybrno.cz, kde najdete i další stezky,
které vznikly v rámci festivalu Meeting Brno.

Spaziergang auf den Spuren der Familie Löw-Beer
Gemeinsam mit Daniel Löw-Beer arbeiten wir an einem neuen Themenweg auf den Spuren
der Familie Löw-Beer in Brünn. Von einem Nachkommen kann man hier viel über das Leben der Erbauer der Häuser Tugendhat und Löw-Beer sowie über die Kultur der jüdischen
Moderne der 1920er und 1930er Jahre erfahren. Wissen Sie, dass unweit von Brünn sich
die durch den Film von Steven Spielberg berühmt gewordene Fabrik Oskar Schindlers
befindet? Auch diese ist ein Teil der Familiengeschichte der Löw-Beer.
Eine Karte des Lehrpfades wird unter stezkybrno.cz on-line verfügbar sein, wo auch andere Trassen zu finden sind, die im Rahmen des Festivals Meeting Brno entstanden sind.
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4/6/2019
debata / Diskussion
CZ/EN

19:00
primátorské salonky na Nové radnici /
Primatorsäle im Neuen Rathaus
Dominikánské nám. 1

Dva projekty obnovy: Arnoldova vila a památník v Brněnci
Nejdéle fungující brněnská školka, umístěná v Arnoldově vile, byla v roce 2012 z důvodu narušené statiky uzavřena a vila od té doby chátrá. Objekt byl zpamátněn a zařazen
na seznam nejohroženějších památek ČR. Před dvěma lety se v rámci Meeting Brno
odehrála veřejná diskuse o dalším osudu této zajímavé stavby, která sousedí s funkcionalistickou vilou Tugendhat. V tuto chvíli probíhá z úrovně MČ Brno-sever dokončování
projektové dokumentace pro stavební povolení. Studie a informace o projektové dokumentaci bude představena Miriam Kolářovou, místostarostkou MČ Brno-sever a 1. náměstkem primátorky města Brna Petrem Hladíkem. Přítomni budou také všichni, kteří
se o záchranu vily zasazují, včetně zástupců spolku Kulturní centrum Josefa Arnolda.

4/6/2019
prohlídka vily / Hausbesichtigung

14:00–18:00
Arnoldova vila, Drobného 26

Arnoldova vila
Spolek Kulturní centrum Josefa Arnolda vám v rámci festivalu Meeting Brno opět
představí klenot architektury 19. století, Arnoldovu vilu. V první polovině 20. století ji
vlastnila Cecilie Hože, přímá teta Grety Tugendhatové. Ta vile vtiskla art decový
charakter, který si vila zachovala doposud.
Začátek komentovaných prohlídek vždy v celou hodinu a v půl, poslední prohlídka
v 17:30. Rezervujte si místo na prohlídce na rsvp@meetingbrno.cz – omezená kapacita!
(Přístup k vile je z ulice Drobného průjezdem a z ulice Černopolní zelenou brankou.)

Villa Arnold
Der Verein für das Josef-Arnold-Kulturzentrum präsentiert im Rahmen des Festivals
Meeting Brno wieder die Villa Arnold, ein Juwel der Architektur des 19. Jahrhunderts. In
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war sie im Besitz von Cecilia Hože, einer Tante von
Grete Tugendhat. Sie gab dem Haus seinen Art-Deco-Charakter, der bis heute erhalten
geblieben ist.

V druhé části večera představí Daniel Löw-Beer projekt památníku v areálu bývalé
rodinné továrny v Brněnci, která se za druhé světové války stala útočištěm pro skupinu
Židů ze známého Schindlerova seznamu.

Zwei Wiederherstellungsprojekte: Villa Arnold
und Gedenkstätte in Brněnec
Der am längsten funktionierende Brünner Kindergarten im Haus Arnold wurde 2012 infolge
statischer Probleme geschlossen und das Haus verfällt seit dieser Zeit allmählich. Das
Gebäude wurde unter Denkmalschutz und zugleich auf die Liste der am meisten gefährdeten Denkmäler in Tschechien gestellt. Vor zwei Jahren spielte sich im Rahmen von Meeting
Brno eine öffentliche Diskussion über das weitere Schicksal dieses interessanten Gebäudes in enger Nachbarschaft des funktionalistischen Hauses Tugendhat ab. Zurzeit werden
Einreichpläne zur Baugenehmigung seitens des Stadtteils Brno-sever fertiggestellt. Studien
und Informationen zu diesen Dokumenten werden Miriam Kolářová, Vizebürgermeisterin
des Stadtteils Brno-sever, und Petr Hladík, der Erste Vizeprimator der Stadt Brünn, präsentieren. Anwesend sind auch alle, die sich für die Rettung der Villa einsetzen, samt den
Vertretern des Vereins Kulturní centrum Josefa Arnolda.
Im zweiten Teil des Abends stellt Daniel Löw-Beer das Projekt einer Gedenkstätte im Areal
der ehemaligen Fabrik seiner Familie in Brněnec vor, die im Zweiten Weltkrieg zum Asyl
für Juden von der berühmten „Schindlers Liste“ wurde.

Beginn der kommentierten Besichtigungen zu jeder halben und vollen Stunde, die letzte
Führung 17:30. Reservierung der Führungen unter rsvp@meetingbrno.cz – beschränkte
Kapazität!
(Zugang zum Haus von der Straße Drobného durch eine Durchfahrt und von der Straße
Černopolní durch eine grüne Pforte.)
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9/6/2019
koncert / Konzert

8/6/2019
setkání / Begegnung

11:00–13:00
Café In The Ghetto, Bratislavská 65

Otevřená snídaně
Meeting Brno a Ghettofest zvou na příjemné posezení s lidmi nejrůznějšího původu
a náboženského vyznání. Přijďte v sobotu ráno na kulturně pestrý brunch: potkáte zde
staré i nové přátele. Připravte a nabídněte své oblíbené jídlo a ochutnejte od ostatních
domácí pochoutky z nejrůznějších koutů světa!
Na otevřenou snídani navazuje bohatý program festivalu Ghettofest:
sledujte stránky ghettofest.cz.
Otevřenou snídani pořádáme ve spolupráci s HateFree Culture a In IUSTITIA.

Offenes Frühstück
Meeting Brno und Ghettofest laden zum angenehmen Beisammen mit Menschen verschiedenster Herkunft und Religion. Kommen Sie am Samstagmorgen zu einem kulturell bunten
Brunch: Sie treffen hier alte und neue Freunde. Sie können Ihr Lieblingsessen zubereiten
und anbieten und andere hausgemachte Leckereien aus aller Welt verkosten!
An das Offene Frühstück knüpft ein vielfältiges Programm des Festivals Ghettofest an:
sieh ghettofest.cz.
Das Offene Frühstück wird in Zusammenarbeit mit HateFree Culture
und In IUSTITIA veranstaltet.
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19:00
Červený kostel, Komenského nám. 2

Závěrečný koncert
Chrámová sborová hudba jako oslava 30. výročí partnerství měst Brna a Stuttgartu
Letošní ročník festivalu Meeting Brno zakončíme společným koncertem chlapeckého
sboru Stuttgarter Hymnus-Chorknaben a brněnského smíšeného sboru Ars Brunensis.
V průběhu večera zazní chrámová hudba období renesance, baroka, romantismu a také
díla současných hudebních skladatelů. Koncert je věnován 30. výročí partnerství Brna
a Stuttgartu.
Účinkují:
Stuttgarter Hymnus-Chorknaben, Ars Brunensis
Sbormistři: Rainer Johannes Homburg, Dan Kalousek
Varhany: Hannes von Bargen

Abschlusskonzert
Kirchenchormusik zur Feier des 30. Jahrestags der Städtepartnerschaft
von Brünn und Stuttgart
Der diesjährige Jahrgang des Festivals Meeting Brno wird mit einem gemeinsamen Konzert
der Stuttgarter Hymnus-Chorknaben und des Brünner gemischten Chors Ars Brunensis
abgeschlossen. Im Laufe des Abends erklingt Kirchenmusik aus der Zeit der Renaissance, des Barocks und der Romantik sowie Werke der zeitgenössischen Komponisten. Das
Konzert ist dem 30. Jahrestag der Städtepartnerschaft zwischen Brünn und Stuttgart
gewidmet.
Mitwirkende:
Stuttgarter Hymnus-Chorknaben, Ars Brunensis
Chormeister: Rainer Johannes Homburg, Dan Kalousek
Orgel: Hannes von Bargen
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meetingbrno.cz

Děkujeme partnerům festivalu / Wir danken den Partnern des Festivals

V Brně není nikdy nuda /
In Brünn kennt man keine Langeweile

Brněnská muzejní noc

Festival Divadelní svět Brno

brnenskamuzejninoc.cz

divadelnisvet.cz

Měsíc autorského čtení – Rumunsko

Váš měsíčník o literatuře

mac365.cz

casopis.hostbrno.cz

Pouliční festival pro všechny

Průvodce brněnskou kulturou

ghettofest.cz

pocketmedia.cz

18/5/2019

Zahraniční partneři / Ausländische Partner

2019

23–28/5/2019

1985–2019

Hlavní mediální partner / Hauptmedienpartner

Mediální partneři / Medienpartner

Partneři / Partner

8/6/2019

2019

MUNIFESTO

FESTIVAL

Osobnosti. Příběhy. Filmy.
15.6.2019 od 14:00
Výstaviště Brno, Pavilon A

Vojtěch Dyk & B-Side Band,
bandleader Josef Buchta

VUS Ondráš, Ukulele Orchestra jako Brno
Divadlo Bolka Polívky a další

EXPO MUNI | PROGRAM PRO DĚTI | GOURMET MUNI
Moderuje Ondřej Sokol

Den absolventů Masarykovy univerzity
otevřené fakulty 9:00 – 15:00

Univerzitní kino Scala

17.–19. května 2019
Filmový festival ke 100. výročí
Masarykovy univerzity
Mediální partneři

Partneři:

munifesto.cz

Teď, nebo za sto let!
student, zaměstnanec, absolvent v předprodeji MUNI | 100 Kč
veřejnost v předprodeji sítě Ticketportal | ZŠ, SŠ, ZTP 150 Kč/250 Kč

MUNI100.CZ

Poznámky
Notizen

meetingbrno.cz

