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INTRODUCTION

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.

This year‘s festival is dedicated to the value of the freedom we acquired
thirty years ago. We will recall the struggles for freedom before 1989
and think about our responsibility in a free state.

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.

At a time when the totalitarian regime ended with the Velvet Revolution, the
direction of our country seemed clear. By joining the NATO Alliance and
the European Union, we joined the Western democratic structures that were
a guarantee of that freedom which perhaps the entire nation longed for in
November 1989. Now it is as if we were rather longing for a sense of security.
That is why this year‘s festival also asks what it means to ensure security in
a free state and what is the importance of anchoring our country in the
European Union and NATO. We also invited foreign guests from other
post-communist countries in Central Europe to present the current social
atmosphere and perception of Western institutions in countries with similar
historical experience.

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?

However, we will also focus our views on the period before 1989 and remember how it was with our security within the strictly guarded borders. How did
groups of people or individuals who did not fit into the scheme created by
the totalitarian regime live and what did the November revolution bring them?

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!

The festival motto, now that we have what we wanted, is known to many
from a song whose words – with pure intentions to encourage the liberated
people to work – were written by František Halas right after the war. It was
not until the further development of the time that the tone of the song was
distorted and gave it an ironic touch. Dozens of discussions and cultural
programmes of the fourth edition of Meeting Brno are aimed at reminding
us what we actually wanted those thirty years ago; to consider whether we
really have what we wanted and what we can do for our future now. We
look forward to seeing you from 29 May to 9 June 2019!



MEETING BRNO TEAM



THE MEETING BRNO TEAM

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

The Meeting Brno Festival is held under the auspices of the Mayor of Brno,
Ms. Markéta Vaňková, and the Governor of the South Moravian Region,
Mr. Bohumil Šimek.

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

The project is financially supported by the City of Brno
and the Ministry of Culture of the Czech Republic.
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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/We

29/5/2019

18:00

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

Čt/Th

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
PROGRAMME

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/Su

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/Tu

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/We

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/Th
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/Su

9/6/2019		

19:00

Závěrečný koncert / Červený kostel, Komenského nám. 2

		

Vstup na veškeré pořady festivalu je zdarma, není-li uvedeno jinak.
All Meeting Brno programmes are free of charge, unless stated otherwise.
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25/5/2019
divadlo a debata / performance and debate
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
FESTIVAL PROLOGUE

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: Brief History of the Twentieth Age
An original walk through the memory of the past century, based on the book Europeana:
A Brief History of the Twentieth Age by Patrik Ouředník (2001). In addition to real events,
the author tells crazy anecdotes and mixes reality with fiction.
There is a man and a woman on stage. He‘s sixty years old, she‘s thirty. He is the famous
French actor Arnault Lecarpentier, she is a young talented actress Lucie Boissonneau.
They are our guides through „history“ and „stories“ of the 20th century, its key moments,
thoughts, catastrophes... They are a sort of a mirror of our relationship to memory.
Theatre adaptation and direction: Sarah Lecarpentier
Performers: Arnault Lecarpentier, Lucie Boissonneau
Performed in French with Czech subtitles.
The show will be followed by a discussion with Jacques Rupnik on 22 May in HaDivadlo.
Tickets can be purchased via the Brno National Theatre box office.
This performance is presented in cooperation with the Theatre World Brno festival.
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29/5/2019



výstava / exhibition18:00
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.

Meeting Brno festival opening: Brno Liberated!? exhibition
In the year of the thirtieth anniversary of the fall of the communist regime we prepared an
audiovisual interactive exhibition in cooperation with Post Bellum, titled Brno Liberated!?
On 25 April 1945, the Red Army entered the centre of Brno. The hope of regaining freedom
and democracy did not concern all the inhabitants of the city, however. The German citizens were indiscriminately expelled, many also murdered. Post-war Czechoslovakia did not
rejoice in freedom for long. In February 1948 the Communists seized power and brought
a time of political trials. The short period of fresh air in the spring of 1968 ended with the
invasion of the Warsaw Pact troops. The comemmoration of the occupation on 21 and
22 August 1969 was brutally suppressed by the Czechoslovak security forces. Despite the
freezing silence of ‘normalization’ in Brno, there was democratic opposition. In the underground environment, new works were being created, samizdats were published, educators
fired from universities held seminars and lectures. Hope for freedom and democracy only
came true in November 1989.
The exhibition does not judge, does not claim. It lets witnesses and direct actors not only
of these key events of the 20th century speak out without comment. All stories of witnesses
were recorded by the “Memory of the Nation” branch in Brno.
The exhibition is available 29/5–28/6/2019 at Moravské náměstí near the Red Army Soldier.
Free entry. More information and reservations at 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
I’m singing a song
with only one bar
Don’t deal with the Devil
just keep him afar
I. M. Jirous, Magorovy labutí písně /
The Magor’s Swan Songs

Let us recall the stories of those who, in desire for freedom,
found themselves in conflict with the communist regime. Stories
of participants in the third resistance, dissidents, people longing
for freedom of thought, belief or artistic creation.
15

přednáška dokumentaristy Martina Šmoka, autora výstavy „Labyrintem normalizace:
židovská obec jako zrcadlo většinové společnosti“.
Pořad se koná ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze.

3/6/2019

The micro-world of the Jewish community during
the normalization period

Po stopách třetího odboje v centru Brna

The period after the Warsaw Pact armies invaded Czechoslovakia in August 1968 was
called “normalization” by the communist ideology coiners. With the return of Stalinist
communist methods, the obsession of state authorities with all things Jewish returned. Fighting an imaginary, ubiquitous Zionist conspiracy could not leave the Jewish communities
untouched. Their existence in the period of normalization represented a certain microworld
in which similar processes as in the general society took place in a smaller space but no
less intensively.

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?

We invite you to a short tour of the Brno synagogue, accompanied by a guided walk down
Ponávka Street to the hall of the Brno branch of the Jewish Museum in Prague, followed by
a lecture by documentary filmmaker Martin Šmok, the author of the exhibition „Labyrinth
of Normalization: The Jewish Community as the Mirror of the General Society“.

Příběhy třetího odboje vám přiblíží publicista Luděk Navara a Miroslav Kasáček ze
sdružení Paměť. Procházka povede od Šilingrova náměstí a skončí na ulici Bratislavské.

The programme takes place in cooperation with the Jewish Museum in Prague.

procházka / walk

16:00
sraz na Šilingrově náměstí před hotelem Barceló
Meeting point at Šilingrovo náměstí in front of Hotel Barceló

Pořad se koná ve spolupráci s Občanským sdružením Paměť.

Following the Traces of the Third Resistance in Brno
Where did Agent Oliva hide, where was the poet Rotrekl imprisoned, where was the resistance leader Leo Žídek arrested? Where were the rebels from the “Sodan” or “Majerová
and co.” resistance groups tried, imprisoned and cruelly tortured? In what prison did the
poet Zahradníček write his poems? Where did the brave boxer Jan Simandl attempt to
escape and got wedged in the bars of his prison cell?
The stories of the Third Resistance will be presented by Luděk Navara and Miroslav
Kasáček. The walk will begin at Šilingrovo náměstí and end at Bratislavská street.
The programme takes place in cooperation with the Paměť civic association.

4/6/2019

5/6/2019
tanec / dance

16:00 a 18:00
sraz u Měnínské brány
Meeting point at Měnínská brána city gate

Přervané životy
divadelně-pohybová vzpomínka na tři mladé – komunismem umlčené – životy
„srpna šedesát devět“

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.

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.

Zveme vás na prohlídku brněnské synagogy doplněnou o komentovanou procházku
přes ulici Ponávka do sálu brněnské pobočky Židovského muzea v Praze, kde zazní

Přervané životy jsou tři sólové performance, tři umělecká zastavení v choreografii
Martina Dvořáka. Představení vzniklo ve spolupráci s ProART Company.

procházka a přednáška / walk and lecture
16:00
sraz před budovou synagogy na Skořepce 13
Meeting point in front of the synagogue at Skořepka 13

Mikrosvět židovské komunity v období normalizace

16

17

Broken lives
A theatrical and movement memory of three young people, silenced by communism,
the „Lives of August ‘69“
Danuše, Stanislav, Jiří… three troubled fates of 1969. The memories of “August” of the
previous year drove many young people to Brno streets, as they were still dissatisfied
with the political development after the occupation and wanted to freely express their
opinion or perhaps to recall the “living torches” victims. However, for three of them this
August day became fatal. Under still quite unclear circumstances, people in the centre
of Brno were shot at by the militia and killed… Danuše Muzikářová, Stanislav Valehrach
and Jiří Ševčík. The latter did not succumb to the injuries but was seriously paralyzed.
Unable to live a full life, after 1989 even without any moral or financial satisfaction, his
life was wasted and literally finished. Three victims who didn‘t want to be heroes. Three
young lives destroyed by the communist regime. Fifty years later, it must not be too late
to recall their painful legacy. To remind us all, to give these horrible things some sense.
And to hold a mirror up to the present and future days.
Broken Lives consist of three solo performances, three artistic stops choreographed by
Martin Dvořák. The performance was created in collaboration with ProART Company.

Tiché Lodi (Brno)
Guitar and voice on the edge of silence and music. An ambient alternative, an alternative
ambient. A project of a singer-songwriter and reciter originated from Olomouc, living and
working in Brno.
Hokr (Praha)
A Prague-based alternative / underground / rock band, which was born at the end of 1979.
Only a few insiders know the appearance of the original bearer of the name, an unwashed,
slightly retarded haggard, living somewhere in the woods according to the last news, overgrown with tree fungus and completely without contacts with human vermin. A coincidence
led to the connection of the name Hokr, or rather the ideological interconnection of certain
characteristics of its owner, and the future musical expression of this group. It symbolized
a voluntary and natural step into a half-open battered doorway leading to a dark, spiral
staircase, surfacing somewhere far below the ground, into a torch-lit cave where unspecified, but certainly less than a small number of people agreed that living among normal
people feels equally unbearable for them all.
Admission: 100 CZK (at the door)

5/6/2019
koncert / concert

19:00
klub Desert, Rooseveltova 591/11

Koncert Hokr & Tiché lodi
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.
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)

Concert: Hokr & Tiché lodi
Before 1989, underground was the only space for totally free artistic creation. Underground as an alternative stream of thought, lifestyle and culture has its place even in
today‘s world.
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6/6/2019
výstava / exhibition

18:00
Schrott Gallery, Křenová 10

Laco Garaj: Šedesát
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.

19

Laco Garaj: Sixty
Opening of the exhibition with the participation of the author
Laco Garaj (* 1959) returns to Schrott Gallery after a year with an exhibition he prepared
for his birthday. There will be a retrospective of his older works, we will select drawings
and gouaches of smaller formats that have not been displayed before. You can also look
forward to large-format paintings from a cycle that is being currently created in Laco‘s new
studio on the banks of the Dyje river. In his most recent works, the author has tried some
techniques unusual for him so far, where the use of sprays and fluorescent colours are the
most significant. It‘s possible that this year‘s set of large-format paintings will represent a
step into a new creative chapter for this artist.
Laco Garaj studied sculpture at SUPŠ Brno. Between 1978 and 1980 he was a part of a beatnik community of artists around Václav Stratil in Olomouc. Here Laco develops his tendency towards conceptual and active creation. A breakthrough exhibition in Dolní Kounice in
1980 was dispersed by the police and the artists and musicians were detained for 24 hours.
Since then, Laco has become more and more an anti-regime artist. Thus also his studies
at the Academy of Fine Arts in Prague fell through. He made his living as a construction
worker or as a stoker in a boiler room at Špilberk castle and focused on art in his free time.
Today, Garaj is known primarily as a painter, sculptor and vitrageist.

spolkový kancléř Bruno Kreisky zorganizoval pod vedením Přemysla Janýra staršího
akci 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)

The exhibition can be seen until 29/6/2019.

Pořad se koná ve spolupráci s Centrem pro výzkum migrace (ZMF) v St. Pöltenu (A).

Programme partner: Schrott Gallery.

Pořad proběhne v německém jazyce a bude tlumočen.

Austria and Czechoslovak Dissent
The Prague Spring has sparked an unprecedented wave of sympathy with the Czech nation
among the Austrian public. This positive attitude persisted even during the so-called normalization and was reflected in a number of activities to help the Czechoslovak opposition.
Georg Breuer, expelled from the Communist Party of Austria during the „normalization
process“, founded the „Solidarity Committee with the Czechoslovak Socialist Republic“
at the turn of 1972/73; Vienna‘s Burgtheater director Achim Benning has included Václav
Havel and Pavel Kohout in the repertoire; the Social Democratic Federal Chancellor Bruno
Kreisky organized an action to support approximately four hundred emigrants from among
the Charter 77 signatories under the leadership of Přemysl Janýr senior. The Catholic
Church was also active: for example, they sent papers and medication to Prague Cardinal
František Tomášek or organized a petition to support persecuted Catholics. In the Austrian
People‘s Party, Erhard Busek together with Emil Brix supported Catholic and civil-democratic dissidents. People‘s Party Chairman Alois Mock, Foreign Minister since 1986, met
with opposition leaders every time he visited the Eastern Bloc countries.

Disent

Dissent
7/6/2019

diskuse / discussion
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

20

Discussion participants:
Přemysl Janýr jr. – signatory of Charter 77, later resident in Austria, publicist (A/CZ)
Karel Schwarzenberg – politician, former minister of Foreign Affairs of the CR,
resident in Austria until 1989, supporter of Czechoslovak dissidents (CZ)
Emil Brix – diplomat, historian and publicist, director of the Diplomatic Academy
in Vienna, an active supporter of Czechoslovak dissidents before 1989 (A)
Niklas Perzi – historian, Centre for Migration Research in St. Pölten, co-publisher
of a book titled „Neighbours. Czech – Austrian History“ (A)
Moderator: Mojmír Jeřábek – director of the Czech Centre in Vienna (CZ)
The programme takes place in cooperation with the Centre for Migration
Research (ZMF) in St. Pölten (A).
The programme will take place in German, interpreting will be available.
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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)

The History of Jaroslav Šabata
The film surveys the social activity of Jaroslav Šabata that covered the whole period of
Czechoslovak and Czech post-war history. From a Moravian farm through the high tiers
of the Communist Party, opposition to the entry of occupant armies in 1968, imprisonment
during the so-called normalisation, activity in Charter 77, down to the effort to make space
for the new possibilities of democracy within the Czechoslovak Socialist Democratic
Party. The present and the history from the perspective of political struggle and its reconstruction through dialogue in the presence of Jaroslav Šabata, his family and other figures
of public life.
Director: Vít Janeček (2007, 52 minut, in Czech)

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.

Dissent in Brno
A discussion about Brno dissent will present the specifics of the local environment in
comparison with Prague or other cities, its diversity in opinions, content and form –
a left wing, the hidden church, an underground university or contacts with the official
environment. It will also recall the central character and role of doc. Jaroslav Šabata.
The samizdat of Brno and its many forms and provenance are undoubtedly a topic in its
own right. Today‘s younger generation could certainly be interested in how the passing
on of information, calling for meetings, dissemination of messages at a time without computers and the Internet worked, what the Prague - Brno connection was like, how samizdat
was formed, where and how dissident meetings were held or what are the opinions of
debate participants on the development after 1989.

diskuse / discussion18:30

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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Discussion participants:
Anna Šabatová – signatory of Charter 77 and co-founder of VONS (Committee for the
Defence of the Unfairly Persecuted), daughter of Jaroslav Šabata, today Ombudsman
of the Czech Republic
Milan Uhde – signatory of Charter 77, playwright, publicist, politician, after 1989 among
others Minister of Culture and Chairman of the Parliament of the Czech Republic
Petr Pospíchal – signatory of Charter 77 and political prisoner, after 1989 among others,
a member of President Václav Havel‘s office and the ambassador to Bulgaria
Petr Fiala – before 1989 a student participant in the underground university and the hidden
church, after 1989 the co-founder of the Department of Political Science and Rector of
Masaryk University in Brno, now Chairman of the Civic Democratic Party
Petr Oslzlý – co-organizer of secret flat seminars of the underground university, in 1989
one of the organizers of the November strike of theatres, now Rector of the Janáček
Academy of Arts
Jan Kratochvil – signatory of Charter 77, after 1989 founder and owner of a private
museum of Czech and Slovak exile in Brno
Programme partner: 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.
Democracy is a complex issue.
Everyone needs to be involved.
Václav Havel

Hand in hand with freedom, the Velvet Revolution has brought us
also new responsibility. How do we manage to be true to this
responsibility? And what is the situation like in other countries
with similar historical experience?
25

Czechoslovak Roma. A significant event in this respect, the 1st global Roma fesitival
ROMFEST, was organised in Brno in 1990. Hundreds of performers took to the stage in
the presence of the current political representatives, including the then Czechoslovak
president Václav Havel.
18:00 music programme
Traditional Roma music performed by Lukáš Čonka and Roman Horváth and the Milan
Horváth and Viliam Oračko dulcimer bands. The event takes place as a part of the Musical
Summer at the Museum of Romani Culture – a series of concerts by significant groups
and artists of the Brno Roma music world.
This programme takes place in cooperation with the Museum of Romani Culture.

30/5/2019
výstava, hudba / exhibition, music

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.
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.
Pořad se koná ve spolupráci s Muzeem romské kultury.

Lavutara: Following Roma musicians and their songs
17:00 guided tour of the exhibition
The exhibition offers an authentic look at music from the perspective of its performers
(musicians, event organisers, musical instrument producers and repairmen, and other
witnesses) and also gives an opportunity to learn about the broader political context.
One of the topical chapters presents the consecutive circumstances of the turning point
in 1989 which has become a strong impulse for the organisation activities among the
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30/5/2019
divadlo / theatre
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.
Hrají: Kateřina Jebavá, Kristina Günther, Marcin Zarzeczny
Režie: Jiří Honzírek
Dramaturgie: Kristýna Břečková
Reprízy představení: 3/6 a 6/6 vždy ve 20:00.
Ve dnech 8/6 a 9/6 doporučujeme navštívit představení Divadla Feste Schauspiel,
které bylo poprvé uvedeno na festivalu Meeting Brno 2017. (CZ/DE)
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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Divadlo Feste: Václav Havel: The Anatomy of Hate / premiere
A theatre production in a public space of Brno will process a speech by a former Czechoslovak president on 28 August 1990. Speaking at a Conference on Hatred in Oslo, Václav
Havel described the motives of creation and manifestations of collective hatred. An experienced dissident, so soon after the fall of communism, describes the atmosphere and the
situation which is unfortunately so current in the countries of the Visegrad Four today.

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.

Performers: Kateřina Jebavá, Kristina Günther, Marcin Zarzeczny
Director: Jiří Honzírek
Dramaturgy: Kristýna Břečková

Meeting Brno Open Air Cinema
We’d like to invite you to an open-air cinema for a series of three films that provide
an artistically designed meeting with three countries with which we share a similar
historical experience of the post-war period. We will show films reflecting the present
times in the former East Germany, Hungary and Poland.

Reprise: 3/6 and 6/6 always at 20:00.
On 8/6 and 9/6 we recommend the previous production by Divadlo Feste called
Schauspiel that was first performed during the Meeting Brno 2017.
For information about admission, visit the website of Divadlo Feste: divadlofeste.cz.

Marcin Zarzeczny
A Polish actor, playwright and theatrologist will spend several weeks in Brno as the festival’s artist-in-residence, when he will participate in the creation of a new performance by
the Feste Theatre. Marcin Zarzeczny works at Teatr Polski in Szczecin and collaborates
with comedy theatres in Warsaw and Krakow, where he leads theatre workshops. His most
famous work, a solo play titled „Jobless Actor Confessions“, has been played more than
a hundred times in Poland, Germany, India, Iran and Iceland.

30/5/2019
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 (Love Between the Shelves)

(DE)

Christian is a fighter and a man with a dubious past who reminds of a pit bull by his
appearance. One stage of his life is over, he begins the next one as a helper in a warehouse somewhere in the former East Germany, where his most brilliant perspective is
the opportunity to operate a forklift. For someone who hardly manages their own life
and survives at the bottom of the social ladder, even this is a big challenge. During one
of his breaks, Christian meets the cheeky and charming Marion from the delicatessen
department. Love Between the Shelves is a fragile, civil and realistic romance from
a place where one can’t even see the sky.
Director: Thomas Stuber (2018, 125 minutes, German with Czech subtitles)
Admission: 100 CZK (tickets can be bought at the door half an hour before
the screening or at the ticket office of the Scala cinema)
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Zabawa, zabawa (Fun, Fun)

(PL)

The film brings riveting stories of three women of different ages who are at different stages
of alcohol addiction. Dorota, a forty-year-old, is a successful prosecutor who, in her
words, drinks not to go crazy. Another of the heroines, acclaimed surgeon Teresa, has
lost her family because of her drinking and has only her work in hospital left. The student
Magda loves wild parties, and since her studies go well and she has a good job, no one
blames her. But then comes a moment when she loses ground and tragedy ensues.

31/5/2019
film
CZ/EN/HU

Director: Kinga Dębska (2018, 88 minutes, Polish with English and Czech subtitles)

21:00
nádvoří Místodržitelského paláce,
Moravské náměstí 1a

Admission: 100 CZK (tickets can be bought at the door half an hour before the screening
or at the ticket office of the Scala cinema)

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.
Režie: Márk Kostyál (2017, 126 minut, maďarsky s anglickými a českými titulky)
Vstupné: 100 Kč (vstupenky lze zakoupit na místě půl hodiny předem
nebo v předprodeji na pokladně kina Scala)

Kojot (Coyote)

film a debata /
film and debate
CZ/EN

(HU)

A young man arrives in a small town of Tűzkő just because his grandfather has bequeathed
him some land and a dilapidated house. A frustrated, timid, defensive thirty-year-old hasn‘t
yet found his place in life. This time however, he decides to face all the conflicts that await
him in the new region. The toughest Hungarian film of the recent years.
Director: Márk Kostyál (2017, 126 minutes, Hungarian with English and Czech subtitles)
Admission: 100 CZK (tickets can be bought at the door half an hour before the screening
or at the ticket office of the Scala cinema)

3/6/2019
film
CZ/EN/PL

31/5/2019

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.

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)

Režie: Kinga Dębska (2018, 88 minut, polsky s anglickými a českými titulky)

In an original concept of a film as a computer game, the author presents a personal report
from Budapest, where she spent one year studying. The spectator is assigned a role of
a participant in the game and goes through several levels, which put him in everyday
moments touching the sensitive points of contemporary Hungarian society: he views the
capital through the eyes of a tourist, but mostly he is forced to reflect, from a subjective
point of view of Hungarian citizens, on the freedom of art, the right to education, the issue
of medical care and, on a comprehensive scale, a debatable political situation where the
name of Hungarian Prime Minister Viktor Orbán is repeatedly mentioned.

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

Director: Kateřina Turečková (2018, 60 minutes, Czech and English subtitles)
The screening will be followed by a debate with the author Kateřina Turečková.

30

31

literatura a debata / literature and debate

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.

In Other Words
In cooperation with the Větrné mlýny publishing house, we have prepared a programme
section representing six writers from six countries whose history was affected by communist totalitarianism. Writers‘ public engagement in history has many times heralded the
rise of groundbreaking social change. The role of a writer as an intellectual capable of
recording the social climate of the time is hardly substitutable: one can capture history,
anticipate the future, touch the invisible, entertain and teach, and serve as a litmus paper
of social conditions. In addition to meetings with literary guests at their author readings
and a common final debate, this festival programme and its permanent trace features the
release of a book of essays named The Accession of the East?. Our six authors reflect on
what replaced the dispute between liberal democracy and communism after the fall of the
Iron Curtain. Together with them, we are looking for answers to questions about how the
crisis of Western civilization manifests itself and what caused it, where in the dispute over
liberal democracy are the United States today, where the European Union, where Central
Europe; and we are even interested whether we may not find ourselves under Russian
control again. We are looking for answers to questions for which there is no simple
answer, yet we have a view that is different from the usual claims of politicians.
All programmes are interpreted into Czech.
We thank the Ministry of Culture of the Czech Republic for the financial support
of this programme section.
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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)
A Hungarian writer and translator will spend several weeks in Brno as the festival‘s artist-in-residence. Come to meet the author and his work, listen to his impressions of the Brno
stay, but also to the experience of the writer‘s life in Hungary. Viktor Horváth was born in
Pécs in 1962 and now teaches at the university there. In addition to a number of poems,
short stories and essays, he wrote several novels, two of which were published in Czech:
Török tükör (Turkish Mirror) and Tankom (My Tank), where the author describes the
events of 1968 up to the August invasion of Warsaw Pact troops to Czechoslovakia through
the tragicomic adventures of a sort of Forrest Gump of the Eastern Bloc. “I intended to
write a book on occupation, but the first motive was personal. Nostalgia of my childhood
played a big role, I wanted to mark my roots and at the same time connect everything with
my current personality. It was important for me to reconstruct my childhood, including
the psychological side and experiencing the contemporary context. And during that time,
I was faced with similarities between the current Hungarian situation and that period,” the
author commented on the novel. The novel My Tank was nominated for the Magnesia
Litera 2019 in translation literature.
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Martyna Bunda (PL)
Polish journalist and writer, stemming from the Kashubs, was born in 1975 in Gdansk. She
studied social policy at Warsaw University and has been making her living as a journalist
since she was eighteen. For many years, she worked for the weekly Polityka, she was nominated for the prestigious Polish Grand Press award twice. Her debut prose Nieczułość
(Callousness) from 2017 catapulted her to the stars. „It‘s a great, mature and exciting female
saga. It is also a story of war, sacrifice, love, friendship, betrayal and loyalty. It‘s hard to
believe that it is a debut!”, wrote the critic Beata Igielska. The author herself commented
on the book: „The time has come to address the experiences that have been destroying our
families for decades. The generation of our grandparents has experienced the cruelty of
war. Their children, our parents, were still through narration, or worse, the silence of their
parents, too close to it, and so they were unable to reckon with the past.“

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.

Halyna Kruk (UA)
The Ukrainian poet and translator was born in Lviv in 1974, studied literature at the university there, and she lectures at her alma mater today. She is the author of five poetry
collections (among others, Wandering in the Search of a House, Footprints in the Sand,
The Face That is Not in the Photo) and many translations from Belarusian, Russian and
Polish (including Wisława Szymborska and Stanisław Lem). As a literary historian, she
focuses on the folk genres of the Ukrainian Baroque. In her poetic work, she follows the
tradition of feminism and Ukrainian female poetry: „Oh, Sylvia, why does a woman have
to pay for freedom more dearly than America?“ she addresses Sylvia Plath in one of her
verses. She also writes books for children and about children; she contributed for example
to the anthology titled Mum on Skype, dedicated to children growing in separation from
their parents who work abroad.

3/6/2019
CZ/PL

18:00
kavárna Praha, Husova 18

Martyna Bunda (PL)
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.“
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3/6/2019
19:30
kavárna Praha, Husova 18

CZ/DE

Tanja Dückers (DE)
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.“

Tanja Dückers (DE)
German writer, poet and publicist was born in 1968 in West Berlin. She studied American
Studies, German Studies and Art History. She has published twenty book titles, writes
prose, poetry, books for children, essays, theatre and radio plays, and regularly appears in
prominent and alternative German periodicals. In addition, she founded the Preussisch süß
chocolate factory together with the Berlin chocolatier Christophe Wohlfarth. Her novels
Spielzone (Zone Berlin) and Der längste Tag des Jahres (The Longest Day of the Year)
were published in Czech. In her work, she especially points out the hidden problems of
contemporary German society, be it social issues or the relationship to the past. She says
about herself: „I‘m not some hundred percent chick from the West, I‘m from Berlin, and
that‘s a world in itself.“
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Alexandra Salmela (SK)
Slovak and Finnish writer, born in Bratislava in 1980, studied dramaturgy at the University
of Performing Arts, Finnish and Finnish literature at Charles University in Prague. She lives
in Tampere, Finland today. Her debut novel 27, or Death Will Make You Famous, was
written in Finnish, and the book was named Best Finnish Debut in 2010. This was followed
by Antihero, an extensive futuristic fresco novel, for which the author was nominated for
the prestigious Anasoft litera award last year. „Almost every page will surprise you,“ wrote
Gabriela Rakúsová, a critic. Alexandra Salmela is also the author of many poems, plays
and several children‘s books: Mimi and Liza, Giraffe Mum and Other Monsters, Princess
Monkey, Mississippi Boatmen and More Northward than North. She adheres to the
advice: „If you want people to understand, don‘t be ironic.“

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.

Czech writer, born in Prague in 1979, studied Mongolian Studies and Cultural Studies at
the Philosophical Faculty of Charles University. She is the author of nine prose books. She
made her debut with the Memory for My Grandmother; she wrote an autobiographical
novel titled Macocha (2014). She says about it: “This time I don‘t want to tell the story of
someone I actually have relatively little to do with. It was also a certain kind of adrenaline.
To what extent am I going to let myself as an author near myself as a person. Whether I
can be so fierce to myself as if I were just a literary figure.” In her latest prose, The Brief
History of Movement, she represents the future of a totalizing system founded and led by
women with a goal to eradicate even the last remnants of sexual naturalness in men.



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



Petra Hůlová (CZ)

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

In Other Words: the final debate of six writers
The culmination of a series of discussions with individual authors, a joint discussion
panel focused on the situation in post-communist countries’ society, the most pressing
problems of these countries and their relationship to the West / East.
Guests: Viktor Horváth (HU), Halyna Kruk (UA), Martyna Bunda (PL),
Tanja Dückers (DE), Petra Hůlová (CZ), Alexandra Salmela (SK)
Moderator: Petr Vizina – journalist and cultural commentator,
head of the Cultural News Department of Czech Television
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5/6/2019
film a debata / film and debate

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 / lecture

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 – life in a country that does not exist on a political map
Premiere of Voxpot news channel
Five years have passed since the beginning of the Donbas war. Although the armed conflict between separatist-backed Russians and the Ukrainian army still continues and brings
more and more victims, two unrecognized states, the Donetsk and the Luhansk People‘s
Republic, are slowly emerging behind the frontline. Voxpot went to areas that are not
under the control of the Kiev government today to find out what the life of a country that
does not exist on a political map of Europe is like.
The footage will be presented by Voxpot reporters Aneta Václavíková and Vojtěch Boháč.
The screening will be followed by a debate.

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

There the world moves where the power is aimed!
The Czech myth about the Bata system from the perspective of two Prague-based
German-writing authors Walter Seidl and Ludwig Winder
Many discussions of the current political scene also concern the Bata myth and the myth
of the ‘First Republic’. Two German authors from the Czech environment cause to consider
whether we really have what we wanted, thirty years after the Velvet Revolution. Seidl‘s
view of Zlín in Der Berg der Liebenden (1936) is not nearly as positive as it may seem at
first sight. In Winder‘s novels, Dr. Muff and Die nachgeholten Freuden Bata’s system is
then portrayed even more critically.
Lecturer: Zdeněk Mareček – Germanist, FF MU
The programme is held in cooperation with the German Cultural Association
of the Brno Region.
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Meeting Brno rodičům a dětem

Meeting Brno for parents and children

6/6/2019

Divadlo Husa na provázku, Zelný trh 9

diskuse a workshop / discussion and workshop
diskuse a workshop / discussion and 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.

The stories of the books “Great Women From a Small Country”
and “White Crows”
Be inspired and enriched by the stories of women and children who, despite difficult
obstacles in life, did not give up, persevered and achieved their goal. The books Great
Women From a Small Country and White Crows were created to support both girls and
boys, as well as women and men in building their own confidence, and to show them
that everyone has a chance to be successful on their way through life.
Guests:
Renata Mrázová and Denisa Prošková – the authors of the book
Big Women From a Small Country
Jana Merunková – author of the book White Crows,
founder of the yourchance association
Martina Viktorie Kopecká – pastor
and other story protagonists

16:30–18:00

Diskuse s vojenskými kaplany
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.

A discussion with military chaplains
What is it like when one of the parents leaves for a military mission - perhaps to Afghanistan? The joys and worries of the soldier are the joys and worries of the military chaplain.
Respect for the freedom of each individual is at the core for the chaplain; it is above all
about listening, about sharing the work and personal joys and difficulties in respect of
confidentiality. In their ministry, army chaplains cooperate with military psychologists,
commanders, and all who care for the human dimension of the lives of soldiers and their
families. Marking the 20th anniversary of joining NATO.
Guests:
Tomáš Holub – Bishop, founder of the military chaplains ministry in the Czech Army
Jiří Šedivý – Czech ambassador to NATO
and other guests
A workshop for children titled Stories of Great Figures will take place.
Crafts and activities for children over two years of age. Babysitting provided.

A workshop for children titled Stories of Great Figures will take place.
Crafts and activities for children over two years of age. Babysitting provided.
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koncert / concert18:00–19:45

„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).

„Cape of Good Hope“: a concert with the announcement
of the Year of Reconciliation 2020-2021
In the coming two years, this country has several anniversaries of major historical events
ahead of it that have divided us over the centuries: 600 years since the declaration of
a Crusade against the Hussites, 400 years since the Battle of White Mountain, 600 years
since the execution of 27 Czech lords on the Old Town Square in Prague. The purpose
of the Year of Reconciliation is to touch these historical milestones together, leave aside
mutual remorse and infinite measuring of the shares of guilt: „Suffering remains suffering,
whatever its originator and at any time.“ (Declaration of Reconciliation and Common
Future, Brno).
Inspired by the Brno Year of Reconciliation 2015 and the Pilgrimage Programme of
the Hussite Festivities 2015 „we express our desire that all past wrongs be forgiven
so that, not burdened by the past, and in mutual cooperation, we may turn towards
a common Future.“
During the programme, we will present the future sculpture of beat. Marie Restituta
(1894 Brno – 1943 Vienna), a great fighter for reconciliation and forgiveness.
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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.
Remember those who have
been forgotten - a new world
will open up to you.“
Marie von Ebner-Eschenbach
Aforismy / Aforisms

In the past, the face of the city of Brno was largely shaped by its
German and Jewish inhabitants. Let us recall their stories and legacy.
Let‘s celebrate together the cultural diversity of the city.

The Anniversary
A dance kaleidoscope from human history

31/5/2019
setkání / meeting
CZ/DE

17:00
Kounicovy koleje, Králova 45

Uctění památky obětí II. světové války

How to dance for a hundred years and not go crazy? A dance kaleidoscope from the
history of the Republic. Four different dancers, four different bodies, four temperaments
and a series of familiar moments. History in motion, dance as a record of individual and
collective memory. A production at the beginning of which was a desire to celebrate the
centenary of the Republic.
Concept, choreography, direction: Michal Záhora
Creation and dance: Josef Bartoš, Anna Línová, Zuzana Richterová and Michaela Suša
The performance (55 min) will be followed by a stage conversation between the dramaturgist Marta Ljubková and Michal Záhora.
Admission: 150 CZK (tickets available at BuranTeatr)

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.

Honouring the Victims of World War II
The infamous Kounicovy dorms in Brno symbolize the suffering of thousands of people
who were imprisoned here during the Nazi occupation. Hundreds of people, resistance
fighters and Czech patriots lost their lives here by violent death. After the end of the war,
the suffering continued here until June 1945. With the participation of guests from
Germany, we will symbolically begin the Saturday Reconciliation March here.

1/6/2019
31/5/2019
tanec / dance

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 / meeting
CZ/DE

8:30–20:00
sraz v 9:00 u smírčího kříže, Pohořelice
Meeting point: 9:00 at the Reconciliation Cross, 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.

Reconciliation March

setkání / meeting16:00
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.

A Meeting with Witnesses

For the thirteenth time, we will follow the footsteps of more than twenty thousand Brno
people who were driven towards the Austrian border during the last May night of 1945.
While working men had to stay in the city for forced labour, women, children, and old
men were ordered to march. At least 1,700 of them perished along the way and in the
following days and weeks.

In the refectory of the Augustinian Abbey, a moderated and interpreted meeting with witnesses from among the Brno Germans will take place. Listening to their stories, we will
look into the memories of their childhood, of summer of 1945 and their reception by the
neighbouring countries. We will learn how their relationship to the lost homeland had
changed and how they perceive today‘s Brno.

Since 2015 we have been symbolically walking in the opposite direction of the historical
march, i.e. from the mass grave in Pohořelice back to Brno. Four years ago, in connection
with the Pilgrimage, Brno representatives adopted the Declaration of Reconciliation
and a Common Future, which became a historic milestone in the process of the Czech
society dealing with this chapter of our history. This year‘s march will be a unique experience and opportunity for unique meetings. The event will be attended by many dozens
of witnesses and public figures from all three countries, including important guests from
Stuttgart, with whom we will also celebrate the thirty-year anniversary of the partnership
between the two cities that began just before the Velvet Revolution.
You can join the march at any point or return to Brno with a free bus service along the
route. More information including the timetable can be found on the festival website or
on Facebook.
The conclusion of the Pilgrimage at the Augustinian Abbey will include a performance by
the Shadow Quartet, exhibition stands and accompanying programme will be offered by
associations and initiatives active in Czech-German-Austrian relations (the Czech-German
Future Fund, Tandem, Österreich Institut and others), good food and drink will also be
available. Only on this day, the abbey garden will also feature an exhibition of the “Opraski
sbrněnski historje” (Pictures from Brno history) comic series, created by Jaz for the
Meeting Brno festival in 2017.

1/6/2019



2/6/2019



setkání / meeting11:00
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.

Czech-German mass
The Christian faith connects people around the world. Christians see a true image of God
in the other, regardless of nationality, colour, or origin. Together, believers address God as
„Father“. „May all be one“ (Jn 17:21), Jesus calls upon us. Therefore, no one is a foreigner
in the church. What unites nations and their reconciliation will be strengthened in praying
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together during this Mass. The service will be celebrated by Msgr. Anton Otte, a former provost of the Vyšehrad Chapter and a longtime spiritual advisor to the Ackermann-Gemeinde,
and Mons. Václav Slouk, canon of The Royal Chapter of Sts. Peter and Paul, Brno dean and
priest at the church of St. James. In the past decades, Otte has been an active ambassador
of reconciliation in Czech-German neighbourhood. The Mass is held in cooperation with
the Ackermann-Gemeinde and will be said Czech and German.

2/6/2019
film a debata / film and debate

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
A Czech-German documentary Generation „N“: Deutschböhme follows the fate of Czech
Germans through the eyes of present-day people in their thirties. Four witnesses from the
Sudetenland tell their story, two of whom had to remain in Czechoslovakia after 1945, and
two have been displaced. In the film, the filmmakers, along with witnesses, set out for their
original homes, where they become guides and interpreters of (extinct) landscapes.

2/6/2019
procházka / walk
CZ/EN

16:00
sraz u hlavního vstupu na výstaviště
Meeting point: Exhibition Centre, Main Entrance

Directors: Veronika Kupková, Olga Komarevtseva (2016, 83 min, Czech-German
version with subtitles). The film screening will be followed by a debate with its author,
Veronika Kupková.
The programme is held in cooperation with Skautský institut.

Procházka po stopách rodiny Löw-Beer
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.

The Löw-Beer family trail
Together with Daniel Löw-Beer, we present a new trail tracing the footsteps of the Löw-Beer
family in Brno. You will get acquainted with the stories of the builders of the Tugendhat
and Löw-Beer villas as well as the culture of Moravian Jewish modernism in the 1920’s
and 30’s. Did you know that Schindler‘s Factory, famous from Steven Spielberg‘s film,
is located near Brno? It is indeed part of the Löw-Beer family story.
A map of the trail will be available on-line at stezkybrno.cz, where you can also find
other trails that have been created by the Meeting Brno festival.
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4/6/2019
debata / debate
CZ/EN

19:00
primátorské salonky na Nové radnici /
Mayoral Rooms at the New City Hall
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 / tour of a villa

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

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.

Two renovation projects: Arnold Villa and a Memorial in Brněnec
The longest-running Brno preschool, located in the Arnold Villa, was closed in 2012 due
to structural defects, and the villa has been deteriorating since then. The building was
declared a monument and included on the list of the most endangered monuments in
the Czech Republic. Two years ago, Meeting Brno hosted a public debate on the fate of
this interesting building, adjacent to the functionalist Villa Tugendhat. At the moment,
the design documentation for the building permit is being completed by the City District
Brno-Sever. The study and information on the design documentation will be presented by
Miriam Kolářová, Deputy Mayor of the City District Brno-Sever and 1st Deputy Mayor of
Brno, Petr Hladík. Also present will be all those who endeavour to rescue the villa, including representatives of the Cultural Centre of Josef Arnold.
In the second part of the evening, Daniel Löw-Beer will present a memorial project for
the site of a former family factory in Brněnec, which became a refuge for a group of Jews
from the well-known Schindler‘s List during World War II.

The Josef Arnold Cultural Centre will once again present the jewel of 19th century architecture, the Arnold Villa, during the Meeting Brno festival. In the first half of the 20th century, it was owned by Cecilie Hože, aunt of Greta Tugendhat. She gave the villa an interior
design in art deco that has been retained there.
The guided tours begin every 30 minutes. Book your tour at rsvp@meetingbrno.cz
due to limited capacity!
(Access to the villa is from Drobného Street through a passage and from Černopolní Street
through a green gate.)
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9/6/2019
koncert / concert

19:00
Červený kostel, Komenského nám. 2

Závěrečný koncert
8/6/2019

Chrámová sborová hudba jako oslava 30. výročí partnerství měst Brna a Stuttgartu

Otevřená snídaně

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.

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!

Účinkují:
Stuttgarter Hymnus-Chorknaben, Ars Brunensis
Sbormistři: Rainer Johannes Homburg, Dan Kalousek
Varhany: Hannes von Bargen

setkání / meeting

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

Na otevřenou snídani navazuje bohatý program festivalu Ghettofest:
sledujte stránky ghettofest.cz.
Otevřenou snídani pořádáme ve spolupráci s HateFree Culture a In IUSTITIA.

Open Breakfast
Meeting Brno and Ghettofest invite you to a pleasant time with people of various origins
and religions. Come to a culturally varied brunch on Saturday morning: you will meet old
and new friends here. Prepare and offer your favourite food and taste other home-made
delicacies from all over the world!
The Open Breakfast is followed by a rich Ghettofest programme: follow ghettofest.cz.
The Open Breakfast is organized in cooperation with HateFree Culture and In IUSTITIA.
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Final concert
Church choral music as a celebration of the 30th anniversary
of the partnership between the cities of Brno and Stuttgart
This year‘s Meeting Brno festival will end with a joint concert of the boys’choir Stuttgarter
Hymnus-Chorknaben and the Brno mixed choir Ars Brunensis. The evening will present
church music of the Renaissance, Baroque, Romanticism periods and by contemporary
composers. The concert is dedicated to the 30th anniversary of the partnership between
Brno and Stuttgart.
Performers:
Stuttgarter Hymnus-Chorknaben, Ars Brunensis
Choirmasters: Rainer Johannes Homburg, Dan Kalousek
Organ: Hannes von Bargen
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MEETING BRNO TEAM
KONTAKTY / CONTACTS
Petr Kalousek
výkonný ředitel / executive director
petr.kalousek@meetingbrno.cz
David Macek
viceprezident / vice-president
david.macek@meetingbrno.cz
Blanka Návratová
programová ředitelka / programme director
blanka.navratova@meetingbrno.cz
Jiří Mottl
finanční ředitel / financial director
jiri.mottl@meetingbrno.cz
Jaroslav Ostrčilík
pouť smíření / Reconciliation March
jaroslav.ostrcilik@meetingbrno.cz
Mojmír Jeřábek
zahraniční vztahy / foreign relations
mojmir.jerabek@meetingbrno.cz
Lucie Fabišiková
produkce / production
lucie.fabisikova@meetingbrno.cz

Koncepce katalogu a texty / Catalogue concept and texts: Blanka Návratová,
Kristina Kohoutová a autoři pořadů / and programme authors
Překlady / Translation: Iva Kratochvílová, Kateřina Báňová
Grafická úprava / Graphic design: Martin Hrdina
Foto / Photos: Archiv festivalu Meeting Brno a autorů pořadů / Archive
of the Meeting Brno festival and programme authors
V roce 2019 vydal Meeting Brno, z. s. / Produced in 2019 by Meeting Brno, z. s.

meetingbrno.cz

Děkujeme partnerům festivalu / Many thanks to the festival partners

V Brně není nikdy nuda / Brno is never bored

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 / Foreign partners

2019

23–28/5/2019

1985–2019

Hlavní mediální partner / Main media partner

Mediální partneři / Media partners

Partneři / Partners

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
Notes

meetingbrno.cz

