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Festivalový program připomene také odkaz výjimečných osobností naší historie,
mezi něž patří „otec genetiky“ a brněnský opat Gregor Johann Mendel, řádová sestra
a mučednice Marie Restituta, logik a přítel Alberta Einsteina Kurt Gödel či velká
evropská spisovatelka Marie von Ebner-Eschenbach.
V reflexi nejnovějších zkušeností představíme spolu s Petrem Ludwigem příběh o tom,
jak Češi nasadili světu roušku. Stranou nezůstanou ani příklady dobré praxe z oblasti
mezináboženského dialogu: tentokrát mezi sebou přivítáme velvyslance Egypta.
Navážeme také na loňské ekumenické setkání a ukážeme, jaké přináší plody v roce
čtyřstého výročí bitvy na Bílé hoře.
Těšíme se s vámi na inspirativní festivalové dny!




Martina Viktorie Kopecká
za tým festivalu Meeting Brno

Dear friends,

srdečně vás zdravím jako nová prezidentka festivalu Meeting Brno.

I greet you cordially as the new president of the Meeting Brno festival. My
service as the chair of the World Council of Churches Youth Commission took
me to places marked by suffering, division and open conflict: from Colombia
to refugee camps in Jordan and to the demilitarised zone between North and
South Korea. In the Meeting Brno festival, which, as a fruit of the 2015 CzechGerman Year of Reconciliation develops intercultural, ecumenical and interfaith
dialogue in novel ways, since my first involvement last year I have found
a platform that our country needs at this time.

Služba předsedkyně komise mladých Světové rady církví mě přivedla na místa
poznamenaná utrpením, rozdělením a otevřenými konflikty – od Kolumbie přes
uprchlické tábory v Jordánsku až po demilitarizovanou zónu mezi Severní a Jižní
Koreou. Ve festivalu Meeting Brno, který jako plod česko-německého Roku smíření
2015 originálně rozvíjí mezikulturní, ekumenický a mezináboženský dialog, nacházím
od svého loňského zapojení platformu, jakou naše země v této době potřebuje.

Due to the pandemic, the fifth year of the festival is split into two parts: it starts
in the week of 20 to 25 July and will culminate in the days from 4 to 14 September.
The programme includes about thirty discussions and cultural events focusing
on how important it is for our society to deal with our own past, to know our
own roots, and, firmly grounded, to be able to take on the challenges of the
present. The motto of this year is Stand out.

Pátý ročník festivalu se v důsledku pandemie uskuteční výjimečně „na pokračování“:
zahájí týdnem od 20. do 25. července a završí se ve dnech od 4. do 14. září. Jeho
program přinese na třicet diskusních a kulturních pořadů zabývajících se tím, jak moc
je pro naši společnost důležité, abychom byli vyrovnáni s vlastní minulostí, abychom
znali své kořeny a mohli tak pevně zakotveni čelit výzvám současnosti. Mottem
letošního ročníku je Vystup z řady.

Five years ago, the city of Brno made a major gesture of reconciliation by expressing regret about the events of summer 1945, including the “wild expulsion”
of its German-speaking populace. Brno stood out for its desire to establish
itself as a self-confident European city, one that appreciates its multinational
past. This year’s festival will allow its audiences to acquaint themselves with
significant emerging or ongoing projects that contribute towards preserving the
memory of the city and its region. The festival will climax in a trip to Brněnec,
linked with the screening of the film Schindler’s List at the site of the former
factory, where the story of saving 1,200 Jews took place, and where Daniel
Low-Beer now plans to construct a Löw-Beer & Schindler Foundation memorial.

Milí přátelé,

Před pěti lety učinilo město Brno velké gesto smíření vyjádřením lítosti nad událostmi
z léta 1945 včetně divokého odsunu německojazyčného obyvatelstva. Brno vystoupilo
z řady a začalo se profilovat jako sebevědomé evropské město, které si váží své
mnohonárodnostní historie. Letošní festival umožní seznámit se s významnými
aktuálně vznikajícími nebo probíhajícími projekty, které přispívají k udržení paměti
města a regionu. Vrcholem festivalu bude exkurze do Brněnce spojená s projekcí
filmu Schindlerův seznam přímo v areálu bývalé továrny, kde se příběh záchrany
1200 Židů odehrál a kde nyní Daniel Low-Beer plánuje vybudovat Památník rodiny
Löw-Beer a Oskara Schindlera.
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The festival’s programme will also commemorate the legacies of exceptional
figures of our history, including the “father of genetics” and Brno abbot
Gregor Johann Mendel, the nun and martyr Maria Restituta, the logician and
friend of Albert Einstein Kurt Gödel, and the noted European writer Marie von
Ebner-Eschenbach.
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Reflecting upon the most recent experiences, together with Petr Ludwig we
present the story of how Czechs put a mask on the world. We also report
about good practice in interfaith dialogue: this year we welcome the Egyptian
ambassador to the Czech Republic. We will follow up on last year’s ecumenical
meeting and show the results it has achieved during the year, which happens to
be the 400th anniversary of the Battle of the White Mountain.
We are looking forward to spending inspiring festival days with you!



Martina Viktorie Kopecká
on behalf of the Meeting Brno team

Zabývat se vlastní minulostí a kulturní rozmanitostí současnosti
pomáhá tomu, abychom byli imunní vůči populistické politice.
Myslím, že není nic, co by k tomu mohlo přispět lépe než setkání
různých lidí s různými názory a pohledem na svět. To může pomoci
k odbourání předsudků, rozvoji empatie, porozumění a tolerance.





Daniela Hammer-Tugendhat
patronka festivalu Meeting Brno 2020

Engaging with our own past and with the cultural diversity of
the present helps to immunise us against populist politics. I think
that there is nothing that could contribute to this aim more than
a meeting of diverse people with differing opinions and views of
the world. This may help to do away with prejudices and develop
empathy, understanding and tolerance.


Festival Meeting Brno se koná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje
JUDr. Bohumila Šimka a primátorky města Brna JUDr. Markéty Vaňkové.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna, Jihomoravského
kraje, Evropského fondu pro regionální rozvoj, Česko-německého fondu budoucnosti
a Rakouského kulturního fóra v Praze.
The Meeting Brno Festival is held under the auspices of the Governor of the South
Moravian Region, Mr. Bohumil Šimek, and the Mayor of Brno, Ms. Markéta Vaňková.
The project is financially supported by the City of Brno, the South Moravian Region,
the European Regional Development Fund, the Czech-German Future Fund and the
Austrian Cultural Forum in Prague.
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Daniela Hammer-Tugendhat
Patron of the 2020 Meeting Brno festival

PROGRAM
PROGRAMME

Vstup na veškeré pořady festivalu je zdarma,
není-li uvedeno jinak.
All Meeting Brno programmes are free of charge,
unless stated otherwise.

ČERVENEC 2020

JULY 2020

Pondělí

20/7/2020		

Monday

20/7/2020

18:00

ZAHÁJENÍ FESTIVALU
„Vystup z řady!“ Zahajovací večer festivalu /
augustiniánské opatství, Mendlovo náměstí 1

18:00

FESTIVAL OPENING
“Stand out!” Opening evening of the festival /
Augustinian Abbey, Mendlovo náměstí 1

Úterý

21/7/2020

Tuesday

21/7/2020

17:00

Procházka po stopách Kurta Gödela /
sraz před vilou Pellicova 8a
Jak Češi nasadili světu roušku. Reflexe času korony. /
augustiniánské opatství, Mendlovo náměstí 1

17:00

Walking in the footsteps of Kurt Gödel /
Meet in front of the villa at Pellicova 8a
How Czechs put a mask on the world. A reflection on the time of corona. /
Augustinian Abbey, Mendlovo náměstí 1

Středa

22/7/2020

Wednesday

22/7/2020

17:00

Literární procházka Jiná topografie Brna /
sraz před vstupem do Mahenova divadla
Katedrála a mešita. Mezináboženský dialog a vzdělávání. /
augustiniánské opatství, Mendlovo náměstí 1
Světlušky / Divadlo Mikro-teatro /
Káznice, Bratislavská 68

17:00

A different Brno topography: literary walk /
Meet in front of the Mahen Theatre
Cathedral and mosque. An interfaith dialogue and education. /
Augustinian Abbey, Mendlovo náměstí 1
Fireflies / Mikro-teatro Theatre /
Former prison, Bratislavská 68

23/7/2020		

Thursday

19:00

19:00
20:00
Čtvrtek

15:00, 17:00, Michal Záhora / Obrat konce
19:00
Evropa k bodu Omega /
Moravské náměstí, před Místodržitelským palácem
17:00
Prohlídka nového kostela blahoslavené Marie Restituty s architektem /
kostel blahoslavené Marie Restituty, Nezvalova 13
20:00
Světlušky / Divadlo Mikro-teatro /
Káznice, Bratislavská 68

19:00

19:00
20:00

23/7/2020

15:00, 17:00, Michal Záhora / Turn of the End
19:00
Europe to point Omega /
Moravské náměstí, in front of the Governor’s Palace
17:00
A tour of the new Church of Blessed Maria Restituta, guided by the architect /
Church of Blessed Maria Restituta, Nezvalova 13
20:00
Fireflies / Mikro-teatro Theatre /
Former prison, Bratislavská 68

Pátek

24/7/2020		

Friday

24/7/2020

16:00

komentovaná prohlídka opatství /
augustiniánské opatství, Mendlovo náměstí 1
komentovaná prohlídka výstavy Šest žen. (Ne)známé z Brna 20. století. /
augustiniánské opatství, Mendlovo náměstí 1
PechaKucha Night „Brno staví staré město“ se sólo koncertem
Lenky Dusilové / augustiniánské opatství, Mendlovo náměstí 1

16:00

Guided tour of the abbey /
Augustinian Abbey, Mendlovo náměstí 1
Curator’s tour of the exhibition Six women. The (un)known of 20th-century Brno. /
Augustinian Abbey, Mendlovo náměstí 1
PechaKucha Night “Brno builds old town” with a solo concert by
Lenka Dusilová / Augustinian Abbey, Mendlovo náměstí 1

Sobota

25/7/2020		

Saturday

25/7/2020

18:30, 21:00

Hannah Arendt: Eichmann v Jeruzalémě / Divadlo Feste /
Österreich Institut, Moravské náměstí 15

18:30, 21:00

Hannah Arendt: Eichmann in Jerusalem / Feste Theatre /
Österreich Institut, Moravské náměstí 15

17:30
20:00
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17:30
20:00

17–31/7/2020

17–31/7/2020

VÝSTAVA
Šest žen. (Ne)známé z Brna 20. století.
augustiniánské opatství, Mendlovo náměstí 1

EXHIBITION
Six women. The (un)known of 20th-century Brno
Augustinian Abbey, Mendlovo náměstí 1
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ZÁŘÍ 2020

SEPTEMBER 2020

Pátek

4/9/2020

Friday

4/9/2020

14:00
16:00
19:00

Autorské čtení a beseda s Thomasem Keneallym / vila Löw-Beer, Drobného 22
„Ten, kdo zachrání jeden život, zachrání svět” / vila Löw-Beer, Drobného 22
Otevření stezky po stopách rodiny Löw-Beer s koncertem ve vile Tugendhat /
začátek před vilou Löw-Beer, Drobného 22

14:00
16:00
19:00

Reading by and conversation with Thomas Keneally / Villa Löw-Beer, Drobného 22
“Whoever saves one life saves the world entire” / Villa Löw-Beer, Drobného 22
Opening a trail to trace the footsteps of the Löw-Beer family;
with a concert at Villa Tugendhat / Meet in front of Villa Löw-Beer, Drobného 22

Sobota

5/9/2020 		

Saturday

5/9/2020

10:00
13:00

Brněnec – příběh proslavené továrny pokračuje /
Brněnec, areál bývalé továrny
Představení projektu Památníku rodiny Löw-Beer a Oskara Schindlera
spojené s projekcí dokumentárního filmu Rozvzpomínání / sraz Brněnec 90,
u lékárny Magistra
Představení projektu Památníku rodiny Löw-Beer a Oskara Schindlera
spojené s projekcí filmu Schindlerův seznam / odjezd vlaku ze stanice Brno,
hlavní nádraží

Pondělí

7/9/2020 		

17:00

Archeologie holokaustu a výzkum tábora v Letech (2016–2019) /
Anthropos, Pisárecká 273

Úterý

8/9/2020		

19:00

Poslední nástupiště – brněnské židovské transporty /
začátek tř. Kpt. Jaroše 3

Středa

9/9/2020		

17:00
18:00

Setkání se spisovatelkou Ursulou Wiegele / Österreich Institut, Moravské náměstí 15
Workshop tvůrčího psaní / Österreich Institut, Moravské náměstí 15

Čtvrtek

10/9/2020		

19:30

Vstát a zakročit. Úsilí o lepší společnost. / Skautský institut, Moravské námšstí 12

Pátek

10:00
13:00

Brněnec – the story of the famous factory continues /
Brněnec, site of the former factory
Presenting the Löw-Beer & Schindler Foundation’s project for a memorial,
with a screening of Rozvzpomínání documentary / Meet at Brněnec 90,
near Magistra pharmacy
Presenting the Löw-Beer & Schindler Foundation’s project for a memorial,
with a screening of Schindler’s List / Train departs from Brno main station

Monday

7/9/2020

17:00

Archaeology of the Holocaust and the survey of the camp in Lety (2016–2019) /
Anthropos, Pisárecká 273

Tuesday

8/9/2020

19:00

The last platform – the transports of Brno’s Jews /
Start at tř. Kpt. Jaroše 3

Wednesday

9/9/2020

17:00
18:00

Meeting with the writer Ursula Wiegele / Österreich Institut, Moravské náměstí 15
Creative writing workshop / Österreich Institut, Moravské náměstí 15

Thursday

10/9/2020

19:30

Rise and intervene. The struggle for a better society. / Scouts Institute,
Moravské náměstí 12

11/9/2020

Friday

11/9/2020

18:00

Uctění památky obětí II. světové války / Kaunicovy koleje, Králova 45

18:00

Honouring the victims of World War II / Kaunic Halls of Residence, Králova 45

Sobota

12/9/2020

Saturday

12/9/2020

9:30
18:00

POUŤ SMÍŘENÍ
Úvodní slovo a uctění památky / smírčí kříž v Pohořelicích
Slavnostní zakončení / zahrada opatství na Mendlově náměstí v Brně

9:30
18:00

RECONCILIATION MARCH
Opening comments and honouring the victims / Reconciliation Cross, Pohořelice
Closing celebration / Garden of the abbey at Mendlovo náměstí, Brno

Neděle

13/9/2020

Sunday

13/9/2020

10:00
13:00

Česko-německá bohoslužba / kostel blahoslavené Marie Restituty, Nezvalova 13
Zahradní slavnost k poctě Marie von Ebner-Eschenbach /
odjezd autobusu ze stanoviště před Janáčkovým divadlem, Rooseveltova

10:00
13:00

Czech-German religious service / Church of Blessed Maria Restituta, Nezvalova 13
A garden party to celebrate Marie von Ebner-Eschenbach / Bus departs from
the stand in front of the Janáček Theatre, Rooseveltova

Pondělí

14/9/2020

Monday

14/9/2020

17:00
18–20:00
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ZAKONČENÍ FESTIVALU V ARNOLDOVĚ VILE
Neznámé album / Setkání s Danielou Hammer-Tugendhat / Arnoldova vila,
vstup z ulice Černopolní vedle domu č. p. 47
Setkání v zahradě Arnoldovy vily / zahrada Arnoldovy vily,
vstup z ulice Černopolní vedle domu č. p. 47

17:00
18–20:00

CLOSING THE FESTIVAL AT THE ARNOLD VILLA
Unknown album / Meeting with Daniela Hammer-Tugendhat /
Arnold Villa, entry from Černopolní street next to house no. 47
Meeting in the garden of the Arnold Villa / Garden of the Arnold Villa,
entry from Černopolní street next to house no. 47
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ZAHÁJENÍ FESTIVALU / FESTIVAL OPENING

20/7/2020
setkání a koncert /
meeting and concert
cz

ČERVENEC
JULY

18:00
augustiniánské opatství / Augustinian Abbey
Mendlovo náměstí 1

„Vystup z řady!“ Zahajovací večer festivalu
Festival zahájíme představením výrazných bodů letošního programu. Navážeme na
minulé ročníky a ukážeme, jak Meeting Brno inspiruje za hranicemi Moravy. Večerem
provede prezidentka festivalu Martina Viktorie Kopecká, která pozve k rozhovoru
první hosty festivalu. Kněz Pavel Hověz se s námi podělí o silný příběh nového kostela
blahoslavené Marie Restituty v Brně na Lesné. Benediktinka Francesca Šimuniová
a převor bosých karmelitánů Pavel Pola odhalí plány „pouti smíření“ ze Staroměstského
náměstí na Bílou horu v době 400. výročí bitvy. Součástí večera bude vystoupení
cimbálové muziky Pajtáš.
Martina Viktorie Kopecká – farářka Církve československé husitské, psychoterapeutka
a krizová interventka. Díky zaměstnání v korporátní firmě zjistila, co v životě dělat nechce, a začala hledat svou vlastní cestu. Od roku 2013 je ve vedení Světové rady církví.
Papež František ji vyznamenal medailí a pozval ji na synodu ve Vatikánu. Učí se jezdit
na kole. Píše blog „Deník farářky“, je jednou ze 33 „Velkých žen z malé země“, pije rum
a má ráda Mickey Mouse.

“Stand out!” Opening evening of the festival
We start the festival by presenting the major points in this year’s programme. We will follow
up on past years and show how Meeting Brno inspires beyond the borders of Moravia.
The evening will be hosted by the president of the festival, Martina Viktorie Kopecká,
who will invite a number of our festival guests for a conversation. Father Pavel Hověz will
share the powerful story of the new Church of Blessed Maria Restituta in Brno-Lesná. The
Benedictine nun Francesca Šimuniová and the prior of the Discalced Carmelites Pavel
Pola will unveil the plans for a “reconciliation pilgrimage” from Prague’s Staroměstské
náměstí to the White Mountain to mark the 400th anniversary of the battle. The evening
will include a performance by the cimbalom band Pajtáš.
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Martina Viktorie Kopecká – a minister of the Czechoslovak Hussite Church, psychotherapist and crisis intervener. It was only thanks to a corporate job that she discovered
what she did not want to do in her life, and started to seek her own path. Since 2013 she
has been a member of the leadership of the World Council of Churches. Pope Francis
awarded her a medal and invited her to attend the Synod of Bishops in the Vatican. She’s
learning how to ride a bike. She writes her blog, “A minister’s diary”, and is one of the
33 “Great Women from a Small Country”; she drinks rum and likes Mickey Mouse.

of the limits of mechanical processes had an essential influence over the computers that
were emerging in the first half of the 20th century. He examined mathematical infinity and,
while studying the nature of time and resolving Einstein’s equations, he uncovered a way
of travelling back in time in his theoretical model.
For this walk, led by members of the Kurt Gödel Society, we will meet in front of the
villa where the Gödel family lived from 1915. We will have a look at the plaque as well as
the original gazebo that still stands in the villa’s garden. From there we’ll go to Gödel’s
birthplace at Pekařská 5, walk the newly designated Kurt Gödel Lane and go down through
the Studánka park, where he played as a kid, to the bathhouse in Kopečná, opposite the
building that used to house a grammar school – the same path to school that Gödel would
take for eight years.
The participants will receive a plan of Brno marked with places that are linked with Gödel’s
life in the city.
In collaboration with the Kurt Gödel Society and the Brno Observatory and Planetarium.

21/7/2020



procházka / walk17:00
cz
sraz před vilou Pellicova 8a

Meet in front of the villa at Pellicova 8a

Procházka po stopách Kurta Gödela
Kurt Gödel – pozapomenutý brněnský rodák a jeden z největších myslitelů 20. století,
přítel Alberta Einsteina. Všestranný vědec, jehož objev mezí mechanických procesů
zásadně ovlivnil počátky počítačů v první polovině 20. století. Zkoumal matematické
nekonečno a během bádání nad povahou času přišel při řešení Einsteinových rovnic
na možnost cestovat v čase do minulosti.
K procházce vedené členy Společnosti Kurta Gödela se sejdeme před vilou, kde rodina
Gödelových bydlela od roku 1915. V zahradě vily dodnes stojí původní besídka, kterou
si spolu s pamětní deskou prohlédneme. Odtud se vydáme ke Gödelově rodnému
domu na Pekařské 5, projdeme nově pojmenovanou Uličkou Kurta Gödela a sejdeme
parkem Studánka, v němž si jako dítě hrával, až k lázním na Kopečné naproti budovy
bývalého gymnázia – stejnou cestou, kudy Kurt Gödel osm let chodíval do školy.
Účastníci procházky dostanou mapku Brna s vyznačenými místy, která jsou spojena
s Gödelovým životem v Brně.
Ve spolupráci se Společností Kurta Gödela a Hvězdárnou a planetáriem Brno.

Walking in the footsteps of Kurt Gödel

21/7/2020


setkání / meeting
cz


19:00
augustiniánské opatství / Augustinian Abbey
Mendlovo náměstí 1

Jak Češi nasadili světu roušku. Reflexe času korony.
I v nejtemnějších časech krize se dá něco udělat. Příběhy a zkušenosti Čechů,
kteří letos ve snaze pomoci světu vystoupili z řady.
Prezidentka festivalu Martina Viktorie Kopecká v rozhovoru s konzultantem
a publicistou Petrem Ludwigem a dalšími hosty.

How Czechs put a mask on the world. A reflection
on the time of corona.
Even at the darkest time of crisis something can be done. Stories and experiences of
Czechs who stood out this year in an effort to help the world.
The president of the festival Martina Viktorie Kopecká in conversation with the consultant and journalist Petr Ludwig and other guests.

One of the 20th century’s greatest thinkers and a friend of Albert Einstein, Kurt Gödel is
perhaps one of Brno’s lesser-known natives. He was a versatile scientist whose discovery
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22/7/2020
setkání / meeting
cz/en

19:00
augustiniánské opatství / Augustinian Abbey
Mendlovo náměstí 1

Katedrála a mešita. Mezináboženský dialog a vzdělávání.
V budoucí metropoli Egypta na periferii staré Káhiry byla v loňském roce otevřena
obrovská koptská katedrála. A ve stejný den poblíž rovněž největší mešita na Blízkém
východě. Neobvyklé vyjádření touhy po smíření. Egyptský stát investuje mnoha způsoby do boje proti radikalismu, do vzdělávání a vzájemné tolerance.
Debatují:
J. E. Saïd Hindam – od roku 2018 velvyslanec Egyptské arabské republiky
v Česku a Černé Hoře
Martina Viktorie Kopecká – farářka Církve československé husitské
David Macek – sociolog a terapeut

22/7/2020
procházka a literatura /
walk and literature
cz

17:00
sraz před vstupem do Mahenova divadla
Meet in front of the Mahen Theatre

Jiná topografie Brna
Literární procházka s texty Roberta Musila, Franze Schamanna, Richarda Schaukala,
Karla Hanse Strobla, Karla Wilhelma Fritsche, Guido Glücka a Karla Kreislera.

Cathedral and mosque. An interfaith dialogue and education.
In the new capital city close to Cairo, an enormous Coptic cathedral was opened last
year. And that same day, the biggest mosque in the Middle East was opened nearby –
an unusual expression of the desire for reconciliation. Egypt invests in various ways in
the fight against radicalism, in education and in mutual tolerance.
Discussants:
J. E. Saïd Hindam – since 2018 ambassador of the Arab Republic of Egypt
in Czechia and Montenegro
Martina Viktorie Kopecká – minister of the Czechoslovak Hussite Church
David Macek – sociologist and therapist

Sedm krátkých ukázek, lokalizovatelných v brněnském středu města, sedm stanovišť,
na nichž budou literární ukázky doplněny potřebným historicko-sociálním kontextem
místa. Procházku povedou Jan Budňák a Zdeněk Mareček, autoři připravované knihy
o brněnských německy píšících autorech.
Pořad se koná ve spolupráci s Německým kulturním spolkem regionu Brno.

A different Brno topography
A literary walk with works by Robert Musil, Franz Schamann, Richard Schaukal, Karl Hans
Strobl, Karl Wilhelm Fritsch, Guido Glück and Karl Kreisler.
Seven brief excerpts, localised in central Brno, seven places where the literary excerpts
will be supplemented with their essential historical and social context. The walk will be
led by Jan Budňák and Zdeněk Mareček, who are preparing a book about Brno’s
German-language authors.
In collaboration with the German Cultural Association of the Brno Region.
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Dramatic concept: Eliška Poláčková
Direction: Gabriela Ženatá
Actors: Kateřina Jebavá and Veronika Všianská
Repeat performance on Thursday 23/7 at 20:00.
Limited capacity. Book your ticket at meetingbrno.cz/reservations
or at the Tourist Information Centre Panenská 1. Admission fee: 120 CZK.

22/7/2020
divadlo / theatre
cz

20:00
Káznice / Former prison
Bratislavská 68

23/7/2020
tanec / dance

Divadlo Mikro-teatro – Světlušky
česká premiéra
Současná hra španělských autorek Itziar Pascual a Amaranty Osorio představuje
v dramatickém proplétání dvou monologů zdánlivě nesouvisející příběhy dvou žen, jedné
historické a druhé současné, které se na konci hry stávají dialogem a navzájem se
propojují, aby odhalily cosi podstatného o povaze rodinných vztahů na pozadí velkých
dějin. Hra je inspirována osudem české herečky židovského původu Vávy Schönové,
která iniciovala dětské divadlo v Terezíně. V rámci festivalu Meeting Brno bude hra
uvedena souborem Mikro-teatro v české premiéře.
Dramaturgie: Eliška Poláčková
Režie: Gabriela Ženatá
Hrají: Kateřina Jebavá, Veronika Všianská
Repríza představení ve čtvrtek 23/7 ve 20:00.
Omezená kapacita. Vstupenky na meetingbrno.cz/rezervace
nebo na pokladně TIC Panenská 1. Vstupné: 120 Kč.

Mikro-teatro Theatre – Fireflies
first Czech performance
A contemporary play by two Spanish playwrights, Itziar Pascual and Amaranta Osorio,
presents, in the dramatic interplay of two monologues, the seemingly unconnected stories
of two women – one historic and the other contemporary – which towards the end of the
play become a dialogue and are linked, in order to uncover something essential about
the nature of family relations against the background of momentous history. The play is
inspired by the fate of Váva Schönová, a Czech actor of Jewish origin who founded the
children’s theatre at Theresienstadt. At the Meeting Brno festival the play will be acted by
the Mikro-teatro ensemble in a first Czech performance.
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tři uvedení / three performances:
15:00, 17:00, 19:00, Moravské náměstí
před Místodržitelským palácem /
in front of the Governor’s Palace

Michal Záhora / Obrat konce
Evropa k bodu Omega
Premiéra exteriérové taneční inscenace vycházející z hlasů lidí okolo nás a z učení
teologa a přírodovědce Pierra Teilharda de Chardin
Jsme schopni odhadnout vývoj Evropy? Nemůžeme se posunout víc jak o milimetr,
přestože máme veškeré kompetence: svobodu i množství alternativ. Nic se neděje.
Vůbec nic se neděje. Ale vše máme pod kontrolou.
„Mou vizi o Evropě mi zastínil let ptáka.“
Přípravný tým: Tereza Krčálová, Honza Malík, Heda Bayer
Choreografie, režie: Michal Záhora
Umělecká spolupráce: Tereza Krčálová
Konzultace: P. ThLic. Ing. Petr Vacík SJ
Hudba: Miloš Bok
Mix hudby, zvuk: Václav Chalupský
Kostýmy: Markéta Sládečková
Tvorba a tanec: Helena Arenbergerová, Katarzyna Kamecka, Radim Klásek,
Michal Nagy, Nikola Němcová
Realizace projektu a produkce: Honza Malík & Pulsar z.s.
Koprodukce: Tanec Praha z.ú. / divadlo Ponec, Meeting Brno z.s., Muzeum umění
Olomouc, …příští vlna/next wave…, Taupunkt e.V. Chemnitz /De/
Za podpory: Ministerstvo kultury České republiky, Hlavní město Praha, Českoněmecký fond budoucnosti, Studio Dance Perfect, BuranTeatr, BaladaSITE
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Michal Záhora / Turn of the End
Europe to point Omega
Premiere of an outdoor dance production, based on the voices of people around us
and the teachings of the theologian and naturalist Pierre Teilhard de Chardin
Are we able to predict the evolution of Europe? We cannot move more than a millimetre
forward, even if we have all the powers: freedom and many alternatives. Nothing happens.
Nothing happens at all. Yet we’ve got everything under control.
“My vision of Europe was overshadowed by the flight of a bird.”
Preparation team: Tereza Krčálová, Honza Malík, Heda Bayer
Choreography and direction: Michal Záhora
Artistic collaboration: Tereza Krčálová
Consultation: P. ThLic. Ing. Petr Vacík SJ
Music: Miloš Bok
Music and sound mix: Václav Chalupský
Costumes: Markéta Sládečková
Creative dancers: Helena Arenbergerová, Katarzyna Kamecka, Radim Klásek,
Michal Nagy and Nikola Němcová
Project implementation and production: Honza Malík and Pulsar z.s.
Coproduction: Tanec Praha z.ú./divadlo Ponec, Meeting Brno z.s., Olomouc
Museum of Art, …příští vlna/next wave…, Taupunkt e.V. Chemnitz (DE)
Supported by: the Czech Ministry of Culture, the Capital City of Prague,
the Czech-German Future Fund, Studio Dance Perfect, BuranTeatr, BaladaSITE

ale Marie Restituta se rozhodla je tam ponechat. Později byla neprávem obviněna, že
po nemocnici rozšiřovala posměšnou básničku o Hitlerovi. V roce 1942 byla zatčena,
po vykonstruovaném procesu odsouzena, a poté v roce 1943 sťata gilotinou. Ke všem
svým pacientům byla hluboce laskavá a zároveň po svých podřízených přísně vyžadovala velmi odpovědnou a pečlivou práci. Po práci si ráda dopřávala pivo a guláš.
V roce 2020 byl dostavěn jediný chrám blahoslavené Marie Restituty na světě – nachází
se uprostřed brněnského sídliště Lesná. Architektem kostela, který má kruhový půdorys
a samostatně stojící věž, je Marek Jan Štěpán.
Zveme na prohlídku kostela s architektem Markem Janem Štěpánem a historičkou
umění Miriam Kolářovou.

A tour of the new Church of Blessed Maria Restituta,
guided by the architect
Blessed Maria Restituta Kafka (born in 1894 in Brno, died in 1943 in Vienna) joined the
Franciscan Order in 1914 and served as the head nurse at an operating theatre in a Vienna
hospital. Once the Nazis came to power, they persecuted monks and nuns, but Marie
Restituta courageously displayed her faith: the regime ordered the crosses to be taken
down from hospital walls, but Maria Restituta decided to keep them in place. Later she
was falsely accused of disseminating a poem ridiculing Hitler around the hospital. In 1942,
she was arrested and sentenced on trumped-up charges; in 1943, she was executed by
guillotine. She was known for her kindness to all her patients, while strictly requiring her
subordinates to carry out their jobs responsibly and carefully. She enjoyed her beer and
goulash after work.
In 2020, the only church of Blessed Maria Restituta in the world was completed, in
the centre of the Lesná housing estate in Brno. The architect of the church, which has
a circular floorplan and a free-standing belfry, is Marek Jan Štěpán.
We invite you on a guided tour of the new church, in the company of the architect
Marek Jan Štěpán and the art historian Miriam Kolářová.

23/7/2020
prohlídka / tour
cz

17:00
kostel blahoslavené Marie Restituty /
Church of Blessed Maria Restituta
Nezvalova 13

Prohlídka nového kostela blahoslavené Marie Restituty
s architektem
Blahoslavená Marie Restituta Kafková (1894 Brno – 1943 Vídeň) vstoupila v roce 1914
do františkánského řádu a sloužila jako hlavní sestra na operačním sále ve vídeňské
nemocnici. Přestože po nástupu nacismu začaly pro řeholníky represe, Marie Restituta
odvážně projevovala svou víru: režim zakázal, aby v nemocnici visely na stěnách kříže,
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Přijďte na Mendlovo náměstí už v 16 hodin a využijte možnosti projít si s průvodcem
všechna skrytá zákoutí augustiniánského opatství! Prostory opatství budou přístupné
také pro individuální volné prohlídky v době od 18 do 21 hodin.
Pořad se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti.

PechaKucha Night “Brno builds old town”
with a solo concert by Lenka Dusilová
A presentation of Brno’s memory projects

24/7/2020
prohlídka, prezentace a koncert /
tour, presentation and concert
cz

16:00 komentovaná prohlídka opatství /
guided tour of the abbey
20:00 koncert a PechaKucha Night /
concert and PechaKucha Night
augustiniánské opatství / Augustinian Abbey,
Mendlovo náměstí 1

PechaKucha Night „Brno staví staré město“
se sólo koncertem Lenky Dusilové
Prezentace brněnských paměťových projektů
Jak jsme se pět let po vyhlášení Roku smíření dokázali posunout v péči o paměť města?
V současnosti v Brně a okolí vzniká hned několik rozsáhlých projektů s vizí vybudovat
dokumentační centra, muzea, místa setkávání či galerie vztahující se k zásadním událostem historie, která procházela naším regionem. Festivalový tým, který Rok smíření
v roce 2015 inicioval, se snaží být hybnou silou právě takových paměťových projektů,
reflektujících naši mnohonárodnostní minulost. Během jednoho večera divákům
představíme projektové záměry včetně historických souvislostí.
Smyslem původně japonského projektu PechaKucha je, aby prezentace byly co
nejhutnější a dokázaly si udržet pozornost posluchačů. Během večera tak každý
z přednášejících ukáže 20 obrázků, přičemž každý z nich komentuje 20 vteřin.

It is five years since the proclamation of the Year of Reconciliation – how much have we
achieved in terms of preserving the memory of our city? At present several large-scale
projects are being developed in and around Brno, informed by the vision of creating
documentation centres, museums, meeting places and galleries linked with the major
historical events that have affected our region. Our festival team, which launched the
Year of Reconciliation in 2015, seeks to act as the driving force in such memory projects,
reflecting our multinational past. Over one evening, we’ll present to our audiences the
proposed projects including their historical contexts.
The purpose of the PechaKucha concept, originating in Japan, is to make the presentations
concise so that they keep the audience’s attention. In this format, each of the presenters
shows 20 slides, commenting on each of them for 20 seconds.
The following projects will be presented:
– the former prison in Cejl and its transformation into a Creative Centre
and Place of Memory
– the Arnold Villa – Centre of Dialogue
– the Documentary Centre of the Holocaust in Moravia
– the Mendel Greenhouse
– the Church of Blessed Maria Restituta
– the Löw-Beer & Schindler Foundation memorial in Brněnec
Lenka Dusilová’s concert is part of PechaKucha Night.
Come to Mendel Square at 4pm for a rare opportunity to see all the nooks and crannies
of the Augustinian Abbey on a guided tour! The premises of the Abbey will also be open
to individual free visits from 18:00 to 21:00.
Financially supported by the Czech-German Future Fund.

Budou představeny tyto projekty:
– bývalá věznice na Cejlu a její přeměna v Kreativní centrum a Místo paměti
– Arnoldova vila – Centrum dialogu
– Dokumentační centrum holocaustu na Moravě
– Mendelův skleník
– kostel blahoslavené Marie Restituty
– Brněnec – Památník rodiny Löw-Beer a Oskara Schindlera
Součástí PechaKucha Night je koncert Lenky Dusilové.
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25/7/2020
divadlo / theatre
cz

18:30 1. premiéra / 1st performance
21:00 2. premiéra / 2nd performance
Österreich Institut, Moravské náměstí 15

Divadlo Feste – Hannah Arendt: Eichmann v Jeruzalémě
premiéra
Do jaké míry jsme schopni používat racionální uvažování v kritických situacích, kdy
jsou celá společnost a s ní celé státy vystaveny nebezpečí života a katastrofě? Do jaké
míry umíme reflektovat vlastní jednání na škále od tupé poslušnosti vůdců k individuálnímu jednání a odpovědnosti?
V květnu uplynulo 60 let od chvíle, kdy agenti izraelské tajné služby Mosad unesli
z Argentiny Adolfa Eichmanna, nacistu, který měl za války ve svém referátu takzvané
konečné řešení židovské otázky. Rok nato, v dubnu 1961, s ním v Jeruzalémě začal
soud, jemuž byla přítomna i filozofka Hannah Arendt. O dva roky později vyšla její
kniha Eichmann v Jeruzalémě:
„Připustil jste, že zločin, který byl za druhé světové války spáchán na židovském národě, je největším zločinem v dosavadní historii lidstva, a přiznal jste v něm svou úlohu.
Ale zároveň jste řekl, že jste nikdy nejednal z nízkých pohnutek, že jste nikdy neměl
sebemenší sklon někoho zabít, že není pravda, že byste někdy Židy nenáviděl; že jste
ale nemohl jinak, a necítíte se tedy vinen.“
Režie: Jiří Honzírek
Další repríza v září 2020.
Vstupenky na stránkách Divadla Feste: divadlofeste.cz. Vstupné: 180/120 Kč.

Feste Theatre – Hannah Arendt: Eichmann in Jerusalem
premiere
To what extent are we able to use rational thinking in critical situations, when entire
societies and countries find that their lives are in danger, facing catastrophe? To what
extent are we able to reflect upon our own actions, on a scale ranging from dumb
obedience to leaders to individual action and responsibility?
In May it was 60 years since the agents of the Israeli secret service Mossad kidnapped
Adolf Eichmann in Argentina, the Nazi who had the so-called “Final Solution to the
Jewish Question” on his brief during the war. The next year, in April 1961, Eichmann was
put on trial in Jerusalem, and the philosopher Hannah Arendt was among those present
in court. Two years later, her book Eichmann in Jerusalem was published and included
this chilling passage:
“You admitted that the crime committed against the Jewish people during the war was
the greatest crime in recorded history, and you admitted your role in it. But you said
you had never acted from base motives, that you had never had any inclination to kill
anybody, that you had never hated Jews, and still that you could not have acted
otherwise and that you did not feel guilty.”
Direction: Jiří Honzírek
Another repeat performance in September 2020.
Tickets at the website of the Feste Theatre: divadlofeste.cz. Admission fee: 180/120 CZK.
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ŠEST
ŽEN

17/7–31/7/2020
výstava a prohlídka /
exhibition and tour
cz

augustiniánské opatství / Augustinian Abbey
Mendlovo náměstí 1

Šest žen. (Ne)známé z Brna 20. století.
V galerii významných brněnských osobností minulého století byly ženy a jejich činnost
dlouho ve stínu mužských protějšků. Je spravedlivé oživit si také jejich práci a ocenit
jejich vliv na společenský život.

(ne)známé z Brna 2O. století

Plejáda pozoruhodných žen (a mnoho dalších se jistě postupně vynoří ze zapomnění)
je ve výstavě zastoupena v podobě zachycující i německé Brno. A tak se tu sešly
reprezentantky různých činností: taneční a divadelní umělkyně (Rosalie Chladková
a Vanda Zitová), dvě ženy politického života (Lily Czechová a Marie Steyskalová),
spisovatelka a fotografka (Věra Sládková a Fränze Grubnerová). Není podstatné, zda
se navzájem znaly nebo sešly. Rozhodující je jejich výkon, často daleko přesahující
hranice města či dokonce republiky, výkon zasluhující si připomenutí.
Zveme na komentovanou prohlídku s autorem výstavy PhDr. Vojenem Drlíkem,
která se uskuteční v pátek 24/7 od 17:30 v prostorách augustiniánského opatství
na Mendlově náměstí.
Ve spolupráci s Německým kulturním spolkem regionu Brno.

Six women. The (un)known of 20th-century Brno

MARIE STEYSKALOVÁ
VANDA ZITOVÁ

In the gallery of important Brno figures of the last century, women and their activities were
long in the shadow of their male counterparts. Now, it is fair to remind ourselves of their
work too, and to appreciate their influence on social life.
In this exhibition, the variety of remarkable women (and surely many more will gradually
emerge from oblivion) captures both Czech- and German-speaking Brno. Representatives
of many different vocations have come together in this show: stars of dance and the theatre
(Rosalia Chladek and Vanda Zitová), noted politicians (Lily Czech and Marie Steyskalová),
a writer (Věra Sládková) and a photographer (Fränze Grubner). It doesn’t matter whether
they knew or ever met each other. What matters are their accomplishments, which in their
importance often went beyond the borders of the city or even of our country – these are
worth remembering.
We invite you for a tour in the company of the curator, PhDr. Vojen Drlík, on Friday
24/7 from 17:30 at the Augustinian Abbey, Mendlovo náměstí.

LILI CZECH

VĚRA SLÁDKOVÁ

ROSALIA CHLADEK

In collaboration with the German Cultural Association of the Brno Region.

FRÄNZE GRUBNEROVÁ

28

4/9/2020


setkání a literatura / 
meeting and literature
cz/en

14:00
vila Löw-Beer / Villa Löw-Beer
Drobného 22

Autorské čtení a beseda s Thomasem Keneallym
První a jedinečná příležitost k setkání českého publika s autorem knižní předlohy filmu
Schindlerův seznam. Australský prozaik a dramatik Thomas Keneally (1935) čte ze svého románu Schindlerova archa (1982), který získal prestižní Man Bookerovu cenu a stal
se námětem k oscarovému filmu Stevena Spielberga. Následuje beseda s autorem.
Pořad proběhne v angličtině a bude tlumočen do češtiny.

Reading by and conversation with Thomas Keneally
This is the first and unique opportunity for a Czech audience to meet the author of the
book after which the film Schindler’s List was made. The Australian novelist and playwright,
Thomas Keneally (born 1935), reads from his novel Schindler’s Ark (1982), which won
the prestigious Man Booker Prize and served as the subject matter for Steven Spielberg’s
Academy Award-winning movie. A conversation with the writer follows.

ZÁŘÍ
SEPTEMBER

In English, interpreted into Czech.



4/9/2020

diskuse / discussion 16:00
cz/en
vila Löw-Beer / Villa Löw-Beer

Drobného 22

„Ten, kdo zachrání jeden život, zachrání svět”
Debata věnovaná příběhu „Schindlerových Židů” a jeho odkazu pro současnost.
S jakými podobami antisemitismu či jiné rasové nesnášenlivosti se dnes u nás
a ve světě potýkáme a jak jim čelit?
Debatují:
Thomas Keneally – australský prozaik a dramatik, autor románu Schindlerova archa,
který se stal předlohou filmu Schindlerův seznam
Eva Lustigová – spoluzakladatelka a výkonná ředitelka nově vznikajícího
Nadačního fondu Arnošta Lustiga
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Daniel Low-Beer – autor knihy Archy života. Historie rodu Löw-Beer
(Books & Pipes, 2019). Příběhy rodiny, která stála v pozadí Schindlerovy archy
i vil Tugendhat a Löw-Beer. Součástí programu je prezentace této knihy.

Koncertní program:
Leoš Janáček: Sonáta pro housle a klavír
Ervín Schulhoff: Suita pro housle a klavír – výběr

Moderuje: Petr Brod – publicista a historik

Účinkují:
Jana Vonášková-Nováková – housle
Libuše Pančochová – klavír

Debata proběhne v angličtině a bude tlumočena do češtiny.

“Whoever saves one life saves the world entire”
A discussion on the story of “Schindler’s Jews” and his legacy for today. What forms
of anti-Semitism or other racial hatreds do we encounter today here and in the world,
and how should we confront them?
Discussants:
Thomas Keneally – Australian novelist and playwright, author of Schindler’s Ark,
on which the film Schindler’s List was based
Eva Lustigová – Co-founder and Executive director of the emerging
Arnošt Lustig Foundation
Daniel Low-Beer – The author of Arks (Books & Pipes, 2019). The Low-Beer family
history behind Schindler’s Ark and the Tugendhat and Low-Beer Homes. The book
will be launched at this event.
Moderated by: Petr Brod – journalist and historian

Pořad proběhne v angličtině a bude tlumočen do češtiny.
Omezená kapacita. Rezervace na meetingbrno.cz/rezervace.

Opening a trail to trace the footsteps of the Löw-Beer family;
with a concert at Villa Tugendhat
Get to know those who built Villa Tugendhat, as well as the factory that became
“Schindler’s Ark”, made famous by Steven Spielberg’s celebrated film Schindler’s List.
Daniel Low-Beer, one of those who designed the new trail, will present its first two
stations, two buildings indelibly linked with the fates of his ancestors. From Villa Löw-Beer
we will walk into the garden of Villa Tugendhat, where a chamber music concert will be
held in the building’s “Glass Room”. We’d like to invite you for a beer with Low-Beers
and performers after the concert.
Concert programme:
Leoš Janáček: Sonata for violin and piano
Erwin Schulhoff: Suite for violin and piano – selections

In English, interpreted into Czech.

Performers:
Jana Vonášková-Nováková – violin
Libuše Pančochová – piano
In English, interpreted into Czech.
Limited capacity. Book your place at meetingbrno.cz/reservations.

4/9/2020
setkání a koncert /
meeting and concert
cz/en

19:00
začátek před vilou Löw-Beer /
Meet in front of Villa Löw-Beer
Drobného 22

Otevření stezky po stopách rodiny Löw-Beer
s koncertem ve vile Tugendhat
Seznamte se s těmi, kteří postavili vilu Tugendhat, ale také továrnu, která se stala
tzv. Schindlerovou archou proslavenou světoznámým filmem Stevena Spielberga
Schindlerův seznam. Spoluautor nové stezky Daniel Low-Beer představí její první
dvě zastavení, dvě stavby neodmyslitelně spojené s osudem svých předků. Od vily
Löw-Beer projdeme do zahrady vily Tugendhat, kde bude následovat koncert komorní
hudby ve „skleněném pokoji” vily. Po skončení koncertu vás zveme na neformální
setkání s účinkujícími u skleničky vína.

32

33

5/9/2020
Brněnec, areál bývalé továrny /
site of the former factory

Brněnec – příběh proslavené továrny pokračuje
„Jsem nesmírně vděčný za to, že se rodina Löw-Beer a komunita místních okolo
továrny v Brněnci spojily, aby zachránily místo, kde bylo zachráněno 1200 Židů
z Schindlerova seznamu.“
Liam Neeson

Brněnec – the story of the famous factory continues
“I am hugely grateful that the Löw-Beer family and the local community around
the factory in Brněnec, Czech Republic have come together to save Schindler’s Ark
where the 1200 Jews on Schindler’s List were saved.”
Liam Neeson

5/9/2020
setkání a film / meeting and film
cz/en

10–13:00 areál bývalé továrny /
the site of the former factory
10:00 sraz Brněnec 90, u lékárny Magistra /
meet at Brněnec 90, near Magistra pharmacy

Představení projektu Památníku rodiny Löw-Beer
a Oskara Schindlera spojené s projekcí dokumentárního
filmu Rozvzpomínání
Prohlídka areálu bývalé továrny spojená s osobní prezentací aktuálních plánů Daniela
Low-Beera, pravnuka předválečného majitele továrny, a jeho Nadačního fondu
Archa – rodiny Löw-Beer a Oskara Schindlera. Součástí programu je projekce
dokumentárního filmu Romana Zmrzlého Rozvzpomínání, který zachycuje setkání
rodin Löw-Beer, Tugendhat a Stiassni v rámci festivalu Meeting Brno 2017. Projekce
filmu proběhne v prostorách bývalé továrny.
Program zdarma bez zajištění dopravy. Omezená kapacita.
Rezervace v drogerii Mambo, Moravská Chrastová, tel. 702 015 089.
Ve spolupráci s Nadačním fondem Archa – rodiny Löw-Beer a Oskara Schindlera,
obcí Brněnec a Divadelním souborem E. Vojana Brněnec.

Presenting the Löw-Beer & Schindler Foundation’s project for
a memorial, with a screening of Rozvzpomínání documentary
A guided tour of the former factory, connected with the presentation by Daniel Low-Beer,
the great-grandson of the pre-war owner of the factory, of the current plans for his Arks –
Löw-Beer & Schindler Foundation. As part of the programme, a documentary film
by Roman Zmrzlý, Rozvzpomínání (Remembering) will be screened, which depicts the
meeting of the Löw-Beer, Tugendhat and Stiassni families at Meeting Brno 2017. The film
will be shown at the premises of the former factory.
The programme is free of charge but no transport is provided. Limited capacity.
Book your place at Mambo drugstore, Moravská Chrastová, phone +420 702 015 089.
In collaboration with the Arks – Löw-Beer & Schindler Foundation,
Brněnec municipality and E. Vojan Theatre Brněnec.
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Presenting the Löw-Beer & Schindler Foundation’s project
for a memorial, with a screening of Schindler’s List
From Brno we will go by special train on a trip to the former factory in Brněnec, where
during World War II the Svitavy-born Oskar Schindler saved 1,200 Jews from death in
concentration camps. In addition to the turbulent past of this place, we will become
acquainted with the idea of constructing a memorial, developed by the Löw-Beer &
Schindler Foundation. Daniel Low-Beer, a descendant of the pre-war owners of the
factory and the present owner of the premises, will give a guided tour to the visitors.
We will also offer a meeting with Thomas Keneally, the author of the novel Schindler’s
Ark, after which Steven Spielberg’s Academy Award-winning movie was made.
The programme will climax in the screening of that film, Schindler’s List (USA, 1993,
195 min, in English with Czech subtitles). The success of the film and the substantial
revenues it earned allowed the creation of the USC Shoah Foundation, which today
contains 52,000 recorded testimonies of Holocaust survivors.

5/9/2020


setkání a film / meeting and film 
cz/en


13:00
odjezd vlaku ze stanice Brno, hlavní nádraží /
Train departs from Brno main station

Představení projektu Památníku rodiny Löw-Beer
a Oskara Schindlera spojené s projekcí filmu
Schindlerův seznam

Travel by special train departing from Brno main station at 13:00. Return by special train
after the screening ends, with estimated arrival in Brno at 23:30.
Limited capacity. Book your ticket at meetingbrno.cz/reservations
or at the Tourist Information Centre Panenská 1. Admission fee: 450/300 CZK.
In English and Czech, will be interpreted.
In collaboration with the Arks – Löw-Beer & Schindler Foundation,
Brněnec municipality and E. Vojan Theatre Brněnec.
Financially supported by the Czech-German Future Fund.

Zvláštním vlakem se vydáme z Brna na exkurzi do bývalého továrního areálu v Brněnci,
kde svitavský rodák Oskar Schindler za druhé světové války zachránil 1200 Židů před
smrtí v koncentračním táboře. Kromě pohnuté minulosti tohoto místa se seznámíme
s ideou vybudování Památníku rodiny Löw-Beer a Oskara Schindlera. Návštěvníky
provede potomek předválečných majitelů továrny a současný majitel areálu Daniel
Low-Beer. Nabídneme také setkání s Thomasem Keneallym, autorem románu
Schindlerova archa, který se stal předlohou oscarového filmu Stevena Spielberga.
Program završí právě projekce filmu Schindlerův seznam (USA, 1993, 195 min,
v angličtině s českými titulky). Úspěch a vysoké výnosy filmu umožnily vznik
archivu USC Shoah Foundation, který dnes obsahuje na 52 000 zaznamenaných
svědectví přeživších holocaustu.
Doprava zajištěna zvláštním vlakem s odjezdem ze stanice Brno, hlavní nádraží ve
13:00. Návrat zpět zvláštním vlakem po skončení projekce filmu, příjezd do Brna přibližně 23:30.
Omezená kapacita. Vstupenky na meetingbrno.cz/rezervace
nebo na pokladně TIC Panenská 1. Vstupné: 450/300 Kč.
Program proběhne v českém a anglickém jazyce a bude tlumočen.
Ve spolupráci s Nadačním fondem Archa – rodiny Löw-Beer a Oskara Schindlera,
obcí Brněnec a Divadelním souborem E. Vojana Brněnec.
Pořad se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti.

36

37

of buildings serving as facilities for running the camp were uncovered (washrooms/
laundry, stables and a disinfection station). Exceptionally well-preserved findings were
uncovered in the cesspit, where items of organic origin were conserved thanks to specific
soil conditions. The archaeological survey has provided material evidence about the living
conditions in the camp, including personal items owned by the inmates; documented the
ways in which the camp was liquidated; and provided evidence of the site’s subsequent
use during the post-war period (e.g. as an assembly point for German prisoners in May
1945). Close to the present memorial, small-scale probes uncovered a so-called “temporary
camp cemetery”, the exact location of which was previously unknown, and two graves of
the camp’s victims were uncovered. The results of the survey have been used as data for
the planned alterations to the pig farm site and the proposed new memorial, and will also
support the proposal to declare the site of the camp a cultural monument.

7/9/2020
přednáška / lecture
cz

In collaboration with the Museum of Romani Culture.

17:00
Anthropos, Pisárecká 273

Archeologie holokaustu a výzkum tábora v Letech
(2016–2019)
Přednáška Pavla Vařeky podává výsledky výzkumu tzv. cikánského tábora v Letech,
a to v kontextu evropského studia hmotného svědectví holokaustu s využitím archeologických metod. Terénní výzkum uskutečněný v letech 2016-2019 přesně lokalizoval
tábor, prokázal, že se jeho pozůstatky dobře dochovaly a musely být výrazně viditelné
na povrchu až do výstavby průmyslového vepřína v 70. letech. Geofyzikální průzkum
a následné sondáže odhalily téměř celý půdorys tábora s dochovanými relikty dvora,
vězeňských baráků, části oplocení i základů administrativní budovy. Ve východní části
areálu byly zachyceny základy objektů sloužících jako provozní zázemí tábora (umývárna/prádelna, stáj, dezinfekční stanice). Unikátně dochované nálezy nabídla výplň
odpadní jímky, ve které se díky specifickým půdním podmínkám zachovaly předměty
z organických látek. Archeologický výzkum poskytnul hmotné doklady o podmínkách
života v táboře, včetně osobních předmětů vězňů, dokumentoval způsob jeho likvidace, ale také další využití místa v poválečném období (např. shromaždiště německých
zajatců v květnu 1945). V prostoru dnešního Památníku byl pomocí menší sondáže
lokalizován tzv. „provizorní táborový hřbitov“, jehož přesná poloha nebyla známa,
a byl proveden odkryv dvou hrobů obětí tábora. Výsledky výzkumu byly předloženy
jako podklady pro plánovanou úpravu plochy vepřína, zřízení památníku a poslouží též
k návrhu vyhlášení místa tábora za kulturní památku.
Pořad se koná ve spolupráci s Muzeem romské kultury.

Archaeology of the Holocaust and the survey of the camp
in Lety (2016-2019)
Pavel Vařeka’s lecture introduces the outcomes of the survey of the so-called “Gypsy
camp” in Lety, presented in the context of the European studies of the material evidence of
the Holocaust using archaeological methods. Fieldwork conducted in 2016-2019 located
the camp precisely and showed that its remains are well preserved and must have been
conspicuous on the surface until the construction of an industrial pig farm in the 1970s.
Geophysical research and subsequent probes uncovered the near-complete plan of the
camp, with preserved relics of the courtyard, prison barracks, part of the fencing and the
foundations of the administrative building. In the eastern part of the site, the foundations
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8/9/2020
procházka a divadlo /
walk and theatre
cz

19:00
začátek na třídě Kpt. Jaroše 3 /
start at tř. Kpt. Jaroše 3

Poslední nástupiště – brněnské židovské transporty
Připomínka deportační kapitoly v soukolí holocaustu. Site specific událost kombinující
odborný komentář historičky Táni Klementové a divadelní montáž režisérů Evy
Lietavové a Pavla Strašáka.
Zpráva pražské židovské obce za rok 1942 uvádí, že se v Čechách a na Moravě podařilo
zaevidovat a připravit k použití 3 503 jízdních kol, 2 036 psacích strojů a 34 543 kožichů.
Každý z těchto předmětů měl původně svého majitele. Majitele s úředně určenou
židovskou identitou. Majitele, jehož životní turbulence nastiňuje jiná tabulka, shrnující
počty Židů nejprve v březnu 1939 a poté v červnu 1942 v jednotlivých oblastech naší
země. V kolonce Brno se dočteme, že za zmiňované období se počet židovských
obyvatel ve zdejším kraji snížil z počtu 14 910 na 855 osob.
27. května 1942 odjížděl z Brna do Terezína poslední transport uzavírající sérii velkých
deportací z tohoto kraje.
Omezená kapacita. Rezervace na meetingbrno.cz/rezervace.
Pořad se koná ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze a Dopravním
podnikem města Brna. Pořad se koná s finanční podporou Česko-německého
fondu budoucnosti.
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The last platform – the transports of Brno’s Jews

Meeting with the writer Ursula Wiegele

A reminder of the deportations that formed such a chilling part of the Holocaust. A sitespecific event combining scholarly commentary by the historian Táňa Klementová with
a theatre montage by directors Eva Lietavová and Pavel Strašák.

As part of Meeting Brno festival, the Austrian writer Ursula Wiegele will take up a creative
residency in Brno. At a meeting with the author, we will talk about the path she took
towards a writer’s career, and how her works and literary characters came to be. She will
read from her most recent novel, Arigato, describing, among other things, the fate of the
German-speaking minority in Italy’s Val Canale valley.

A 1942 report by the Jewish Community of Prague indicates that 3,503 bicycles, 2,036
typewriters and 34,543 fur coats were registered and prepared for use in Bohemia and
Moravia. Each of these items originally had an owner with officially determined Jewish
identity. An owner whose turbulent life is indicated by another table, summing up the
numbers of Jews in the various regions of our country, first in March 1939 and then in
June 1942. In the Brno region we learn that during that period, of the original 14,910
Jewish inhabitants only 855 remained at home.



On 27 May 1942, the last transport went from Brno to Theresienstadt, the last of the
large deportations from this region.

workshop18:00
de
Österreich Institut, Moravské nám. 15

Limited capacity. Book your ticket at meetingbrno.cz/reservations.
In collaboration with the Jewish Museum in Prague and the Brno Public Transport
Authority. Financially supported by the Czech-German Future Fund.

Presented and interpreted by Zuzana Fuksová.
In collaboration with the Österreich Institut Brno.

9/9/2020

Workshop tvůrčího psaní se spisovatelkou
Ursulou Wiegele
Rezidenční autorka festivalu Meeting Brno zve ke společnému tvůrčímu psaní
v němčině. Pro všechny zájemce se znalostí německého jazyka od úrovně B2.
Ve spolupráci s Österreich Institutem Brno.

Creative writing workshop with Ursula Wiegele
The resident writer at the Meeting Brno festival invites you for a joint creative writing
workshop in German. Suitable for everyone with B2-level German-language proficiency
or above.
In collaboration with the Österreich Institut Brno.



9/9/2020

setkání a literatura / meeting and literature17:00
cz/de
Österreich Institut, Moravské nám. 15

Setkání se spisovatelkou Ursulou Wiegele
Rakouská spisovatelka Ursula Wiegele byla v rámci festivalu Meeting Brno pozvána na
tvůrčí pobyt v Brně. Na setkání s autorkou si budeme povídat o tom, jaká byla její cesta
k profesi spisovatelky, jak vznikají její díla a románové postavy. Součástí programu
bude autorské čtení z jejího nejnovějšího románu Arigato, který mimo jiné líčí osudy
německojazyčné menšiny v italském údolí Val Canale.
Moderuje a tlumočí Zuzana Fuksová.
Ve spolupráci s Österreich Institutem Brno.
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11/9/2020


setkání / meeting




18:00
Kaunicovy koleje /
Kaunic Halls of Residence
Králova 45

Uctění památky obětí II. světové války

10/9/2020


diskuse / discussion 
cz/de


19:30
Skautský institut / Scouts Institute,
Moravské nám. 12

Vstát a zakročit. Úsilí o lepší společnost.
Prolomit historická tabu, vystoupit proti nenávisti a extremismu či zastat se utlačovaných – to vše vyžaduje odvahu. Právě takové sebevědomé a reflektované činy jsou
pro naši společnost životodárné. Angažovaní občané takto přispívají k soudržnosti
ve společnosti. O svých zkušenostech a svém působení pohovoří hosté z České
republiky a Německa, kteří se zasazují o práva druhých a staví se proti nelidským
idejím. Představí také své vize lepší společnosti.

Nechvalně známé Kaunicovy koleje v Brně představují 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 podzimu 1945, kdy zde byli vězněni brněnští Němci.
Za účasti hostů z Německa zde pietním aktem uctíme památku obětí druhé
světové války.

Honouring the victims of World War II
Infamously used by the Gestapo as a jail and place of execution, the Kaunic Halls
of Residence became a symbol of the suffering of its inmates who numbered in the
thousands. Hundreds of people – resistance fighters and Czech patriots – met their
violent deaths there. After the end of the war, the suffering continued until autumn
1945, when Brno’s Germans were held prisoners there.
With the participation of guests from Germany, we will honour here the memory
of the victims of World War II.

Moderuje Alena Scheinostová (novinářka), diskutují historik Matěj Spurný a umělec
Lukáš Houdek (HateFree Culture) z Česka, Lothar König (farář) z Německa.
Pořad se koná ve spolupráci s Ackermann-Gemeinde a bude tlumočen
do češtiny a němčiny. Pořad se koná s finanční podporou Česko-německého
fondu budoucnosti.

Rise and intervene. The struggle for a better society
Breaking historical taboos, opposing hatred and extremism, defending the oppressed –
all of these require courage. Precisely such self-confident and considered acts are vital
for our society, and this is how engaged citizens contribute to social cohesion. Guests
from Czechia and Germany, who champion the rights of others and oppose inhuman
ideas, will speak about their experiences and their work, and introduce their visions of
a better society.
Moderated by Alena Scheinostová (journalist), discussants include the historian
Matěj Spurný and the artist Lukáš Houdek (HateFree Culture) from Czechia, and
the priest Lothar König from Germany.
In collaboration with Ackermann-Gemeinde; the talk will be interpreted into Czech
and German. Financially supported by the Czech-German Future Fund.
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12/9/2020
setkání / meeting

8:30 a/and 9:00 – odjezd autobusů z Brna /
buses depart from Mendlovo náměstí, Brno
9:30 – úvodní slovo a uctění památky obětí u smírčího kříže
v Pohořelicích / opening comments and honouring the victims
at the Reconcilliation Cross, Pohořelice
18:00 – slavnostní zakončení v zahradě opatství
na Mendlově náměstí v Brně / closing celebration in the garden
of the abbey at Mendlovo náměstí, Brno

Pouť smíření
Již po čtrnácté se vydáme po stopách více než dvaceti tisíc Brňanů, kteří byli před
75 lety 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 zahrady augustiniánů na Starém Brně. Před pěti lety brněnští zastupitelé v souvislosti s Poutí přijali Deklaraci smíření a společné budoucnosti,
která se stala historickým milníkem v procesu vypořádání se české společnosti s touto
kapitolou našich dějin.
Také letošní Pouť bude jedinečným zážitkem a příležitostí pro neopakovatelná setkání.
Akce se zúčastní desítky pamětníků i osobností veřejného života z České republiky,
Rakouska a Německa. Formou stánků se představí a doprovodný program nabídnou
organizace činné na poli česko-německých a česko-rakouských vztahů.
Účastníci se mohou k průvodu libovolně přidat či se od něj odpojit díky zvláštním
autobusovým linkám, které budou po celou dobu kyvadlově jezdit podél trasy. Více
informací včetně jízdního řádu naleznete na stránkách či facebooku festivalu.
V den Pouti smíření proběhne v Brně na Lesné slavnostní žehnání nově zbudovaného
kostela blahoslavené Marie Restituty. Letošní Pouť proto bude věnována také připomínce této řádové sestry a brněnské rodačky, která se postavila na odpor nacistickému
teroru a stala se jeho obětí. Zájemce o účast na bohoslužbě (11:00) dopravíme na
Lesnou přímým spojem od smírčího kříže v Pohořelicích.
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Reconciliation March
For the 14th time we will follow in the footsteps of more than 20,000 Brno people who
were driven towards the border with Austria 75 years ago. While able-bodied men had to
stay in the city to endure 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.
Since 2015 we have been walking, symbolically, in the opposite direction to the historical
march, that is, from the mass grave in Pohořelice back to the garden of the Augustinian
abbey in Staré Brno. Five years ago, Brno’s councillors adopted a Declaration of reconciliation and a shared future, which became a milestone in Czech society’s coming to
terms with this chapter of its history.
This year’s march will be a remarkable experience and an opportunity for inspirational
encounters. Dozens of witnesses and public figures from Czechia, Austria and Germany
will take part in the event, and societies involved in relations with our German-speaking
neighbours will present their activities at their stands and provide an accompanying
programme.
Participants may join or leave the march at any point, thanks to special shuttle buses
available throughout the day. For more information, including the timetable, please see
the festival’s website or Facebook page.
On the day of the Reconciliation March, there will be a blessing celebration at the newlyconstructed Church of Blessed Maria Restituta in Brno’s Lesná housing estate. Thus, this
year’s March will also be dedicated to commemorating this brave nun, a native of Brno,
who opposed Nazi terror and became one of its victims. Those interested in participating
in the ceremony (11:00) will be brought to Lesná by bus direct from the Reconciliation
Cross in Pohořelice.

13/9/2020


setkání / 
meeting
cz/de


10:00
kostel blahoslavené Marie Restituty /
Church of Blessed Maria Restituta
Nezvalova 13

Česko-německá bohoslužba: „Koho bych se bál?“
(Žalm 27,1)
Jsou-li lidé v ohrožení a pronásledováni nebo jsou-li nuceni snášet nespravedlnost,
znamená to pro křesťany zvláštní výzvu k činům. Život ve společenství s Bohem
dodává věřícím jistotu a sílu projevit lásku k bližnímu. Žalm 27 říká: „Hospodin je
světlo mé a moje spása: Koho bych se bál?“
Čeští i němečtí křesťané se v průběhu 20. století dokázali ujmout těch, kdo se ocitli
v nesnázích, a v těžkých dobách prokázali odvahu. Představíme působení a svědectví
víry blahoslavené sestry Restituty Kafkové, Přemysla Pittera, pátera Dr. Pauluse Sladeka
a kardinála Dr. Josefa Berana, čtyř odvážných křesťanů této doby. Jako symbol
smíření bude na brněnskou bohoslužbu přivezen hřebový kříž z Coventry.
Mši svatou celebrují P. Pavel Hověz z farnosti Brno-Lesná a duchovní rádce
Ackermann-Gemeinde Mons. Dieter Olbrich z Mnichova. Hudebně doprovází
studentský sbor brněnského Biskupského gymnázia.
Bohoslužba se koná ve spolupráci s Ackermann-Gemeinde a proběhne zčásti
v českém a zčásti v německém jazyce.

Czech-German religious service: “Whom shall I fear?”
(Psalm 27:1)
If people are threatened and persecuted or if they are forced to suffer injustice, for
Christians this means a special call to action. Life in a community with God gives the
faithful the certainty and strength to display their love for their fellow human beings.
Psalm 27 says: “The Lord is my light and my salvation; whom shall I fear?”
Throughout the 20th century, Czech and German Christians were able to take care of
those who found themselves in difficulties, and proved their courage in trying times.
We shall present the actions and the testimonies of faith of four courageous Christians
of the era: Blessed Restituta Kafka, Přemysl Pitter, Father Dr Paulus Sladek and Cardinal
Dr Josef Beran. As a symbol of reconciliation, the Coventry Cross of Nails will be brought
to the Brno service.
The mass will be celebrated by Father Pavel Hověz of the Brno-Lesná parish and
Monsignor Dieter Olbrich of Munich, the spiritual adviser of Ackermann-Gemeinde.
Musical accompaniment will be provided by the student choir of Brno’s Episcopal
Grammar School.
In collaboration with Ackermann-Gemeinde; the service will be held partly in Czech
and partly in German.
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Marie von Ebner-Eschenbach (1830–1916), moravsko-rakouská spisovatelka narozená
ve Zdislavicích na Kroměřížsku, u nás téměř neznámá, se ve světě řadí mezi nejvýznamnější německy píšící autory 19. století. V roce 1900 jí byl jako vůbec první ženě
udělen čestný doktorát Vídeňské univerzity, v letech 1910 a 1911 byla nominována na
Nobelovu cenu za literaturu. Vyniká zejména jako vypravěčka příběhů z prostředí
moravského venkova a Vídně, například v románu Obecní dítě či povídce Krambambuli.
Její Aforismy si zachovaly aktuálnost až do dnešní doby. Svým literárním dílem přináší
Marie von Ebner-Eschenbach také myšlenku lásky k bližnímu, ať pochází z jakékoli
společenské skupiny či je jakéhokoli vyznání, nenásilným způsobem emancipuje postavení ženy ve společnosti a ostře kritizuje sociální podmínky a nešvary tehdejší společnosti. Marie von Ebner-Eschenbach psala svá díla německy, pocházela však z české
šlechty Dubských, která na Moravě kromě Zdislavic obývala například také Lysice, kde
žila druhá větev Dubských. Kromě bytů ve Vídni se rodiny scházely též v brněnském
paláci na dnešní ulici České. Ten získala lysická větev sňatkem s Antonií Piatti, která
dům využívala pro setkávání brněnských umělců a místní šlechty. Palác byl v roce 1914
stržen, avšak jeho nejcennější část, takzvaný porcelánový salonek, lze vidět i dnes ve
vídeňském Muzeu užitého umění (MAK).
Marie von Ebner-Eschenbach (1830–1916), a Moravian-Austrian writer born in Zdislavice
near Kroměříž, is noted worldwide as one of the most important 19th-century writers in the
German language, but is virtually unknown in this country. In 1900, she was the very first
woman to receive an honorary doctorate from the University of Vienna; in both 1910 and
1911, she was nominated for the Nobel Prize in literature. She was an outstanding narrator
of stories from the Moravian countryside and Vienna, in novels such as Das Gemeindekind
(Their Pavel) and short stories like Krambambuli. Her Aphorismen remain topical to this
day. In her literary oeuvre, Marie von Ebner-Eschenbach explored ideas including love for
one’s neighbour, irrespective of their social background or religion; advocated a non-violent emancipation of women; and sharply criticised the social conditions and maladies of
her time. She wrote her works in German, but originated from the ancient Bohemian noble
house of Dubský, which in Moravia had branches in Zdislavice as well as Lysice. In addition
to their apartments in Vienna, the extended Dubský family also met in their Brno palace in
what is today Česká street. This building came into the possession of the Lysice branch of
the family via a marriage with Antonia Piatti, who ran a salon for Brno’s artists and local
aristocrats. The palace was demolished in 1914, but its most precious room, the so-called
Porcelain Cabinet, can be seen today in Vienna’s Museum für angewandte Kunst (MAK).

„V dobré knize je více pravd, než
kolik jich její autor chtěl napsat.“






“There are more truths in a good book
than the author intended to write.”
Marie von Ebner-Eschenbach

setkání a literatura /
meeting and literature
cz/de


13/9/2020
13:00–20:00
Zdislavice, zámecký park / chateau park
13:00 bus departs from the stand in front
of the Janáček Theatre, Rooseveltova

Zahradní slavnost k poctě Marie von Ebner-Eschenbach
U příležitosti 190. výročí narození Marie von Ebner-Eschenbach zveme na slavnost
pořádanou v působivém prostředí zámeckého parku ve Zdislavicích. Přesně v den
spisovatelčiných narozenin se v jejím rodišti sejdou k rozhovoru a autorskému čtení
dvě současné spisovatelky, Pavla Horáková z České republiky a Ursula Wiegele
z Rakouska. Setkání moderuje Mojmír Jeřábek, ředitel Českého centra Vídeň.
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Pavla Horáková (*1974) je spisovatelka, literární překladatelka, publicistka a rozhlasová
redaktorka. Od studií překládá beletrii z angličtiny a srbštiny a několik let působila
v redakci zahraničního vysílání Českého rozhlasu. Debutovala dětskou detektivní trilogií
o Hrobařících. Spolu s Jiřím Kamenem sestavila dvě knižní kompozice věnované českým
účastníkům 1. světové války, Přišel befel od císaře pána (2015) a Zum Befehl, pane
lajtnant (2018), které vzešly z rozhlasového cyklu Polní pošta. V roce 2018 vydala svůj
první román pro dospělé Teorie podivnosti, za nějž obdržela v roce 2019 cenu
Magnesia Litera. Začátkem roku 2020 pobývala na tvůrčím stipendiu rakouského
ministerstva zahraničí ve Vídni. Zde pracovala na románu inspirovaném pamětmi její
slovácké prababičky, v jejíchž stopách se autorka vydávala, když pátrala po dávno
zasutých místech a příbězích prababiččiných vídeňských let.
Ursula Wiegele (*1963) přijala pozvání festivalu Meeting Brno k tvůrčímu pobytu
v Brně, aby zde několik týdnů pracovala na své nejnovější knize. Román se odehrává ve
čtyřicátých letech minulého století, zčásti ve východoevropském prostředí, kterým se
rakouská autorka zabývala i ve svých předchozích dílech. Ursula Wiegele se narodila
v Klagenfurtu a od roku 1993 žije ve Štýrském Hradci. Po studiích filozofie v Rakousku
a Itálii pracovala jako redaktorka, lektorka workshopů tvůrčího psaní a učitelka němčiny
pro cizince. Kromě příspěvků do antologií a literárních časopisů publikovala doposud
čtyři romány: Cello, stromabwärts (Cello, po proudu, Drava, 2011), Im Glasturm (Ve
skleněné věži, Müry Salzmann, 2015), Was Augen hat und Ohren (Co má oči a uši,
Otto Müller Verlag, 2019), Arigato (Arigato, Otto Müller Verlag, 2020).
Program zdislavických oslav dále nabídne divadelní představení místního ochotnického
souboru, který pro tuto příležitost nastuduje hru z pera Marie von Ebner-Eschenbach,
či komentovanou prohlídku plakátové výstavy o Marii von Ebner-Eschenbach, kterou
povedou její autoři Zuzana a Eugen Brikciusovi. K nahlédnutí bude zpřístupněna
pozoruhodná klasicistní hrobka rodiny Dubských, místo posledního odpočinku
Marie von Ebner-Eschenbach.
Doprava z Brna zajištěna autobusem s odjezdem ve 13:00 ze stanoviště na ulici
Rooseveltova před Janáčkovým divadlem. Návrat zpět tamtéž přibližně ve 20:30.
Omezená kapacita autobusu. Vstupenky na meetingbrno.cz/rezervace nebo
na pokladně TIC Panenská 1. Vstupné včetně dopravy: 150/100 Kč.
Program proběhne v českém a německém jazyce a bude tlumočen.
Ve spolupráci s obcí Troubky-Zdislavice, Rakouským kulturním fórem v Praze,
spolkem Czech National Trust, Českým centrem Vídeň a Německým kulturním
spolkem regionu Brno.

A garden party to celebrate Marie von Ebner-Eschenbach
On the 190th anniversary of the birth of Marie von Ebner-Eschenbach, we invite you to a
celebration in the impressive park of the Zdislavice chateau. On the writer’s very birthday,
two contemporary writers, Pavla Horáková from Czechia and Ursula Wiegele from Austria,
will meet in her birthplace for a talk and readings from their works. This meeting will be
moderated by Mojmír Jeřábek, the director of the Czech Centre in Vienna.
Pavla Horáková (born 1974) is a writer, literary translator and radio editor. Since graduating,
she has translated fiction from English and Serbian, and for several years worked with
the foreign broadcasting staff of Czech Radio. She debuted with a detective trilogy for
children about a group of friends, the Hrobaříci. Together with Jiří Kamen, she edited
two books dedicated to the Czech participants in World War I, Přišel befel od císaře
pána (2015) and Zum Befehl, pane lajtnant (2018), which grew out of a radio series, Polní
pošta. In 2018, she published her first novel for adults, Teorie podivnosti, which won her
the 2019 Magnesia Litera prize. She spent the early part of 2020 on a creative scholarship
in Vienna, granted by the Austrian Foreign Ministry, and there she worked on a novel
inspired by the memoirs of her great-grandmother from Moravian Slovakia; walking in her
footsteps, Horáková has investigated long-the forgotten locales and stories of her greatgrandmother’s Vienna years.
Ursula Wiegele (born 1963) is the writer in residence at the Meeting Brno festival and will
spend several weeks in the city working on her latest book. The novel takes place in the
1940s, partly in Eastern Europe, which the Austrian author also wrote about in her earlier
works. Ursula Wiegele was born in Klagenfurt and since 1993 has lived in Graz. After
studying philosophy in Austria and Italy, she has worked as an editor, creative writing tutor
and teacher of German as a foreign language. In addition to contributions in anthologies
and literary magazines, she has written four novels: Cello, stromabwärts (Drava, 2011),
Im Glasturm (Müry Salzmann, 2015), Was Augen hat und Ohren (Otto Müller Verlag, 2019)
and Arigato (Otto Müller Verlag, 2020).
The programme of the Zdislavice celebrations will offer a play by Marie von EbnerEschenbach, performed by a local community theatre, and a tour of an exhibition of
posters about the writer, guided by the curators, Zuzana and Eugen Brikcius. Visitors
can also see a remarkable classicist sepulchre of the Dubský family, the final resting
place of Marie von Ebner-Eschenbach.
Travel by bus from Brno, departing at 13:00 from the stand in Rooseveltova street
in front of the Janáček Theatre. Return by bus to the same place, with estimated time
of arrival at 20:30.
The bus capacity is limited. Book your ticket at meetingbrno.cz/reservations or at the
Tourist Information Centre Panenská 1. Admission fee, including transport: 150/100 CZK.
In Czech and German; the programme will be interpreted.
In collaboration with Troubky-Zdislavice municipality, the Austrian Cultural Forum
in Prague, the association Czech National Trust, the Czech Centre in Vienna and
the German Cultural Association of the Brno Region.
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ZAKONČENÍ FESTIVALU V ARNOLDOVĚ VILE /
CLOSING THE FESTIVAL AT THE ARNOLD VILLA

Unknown album
Presentation of newly discovered photos of the Ernst Löw-Beer villa and meeting
with the patron of this year’s Meeting Brno festival, Daniela Hammer-Tugendhat
Sometimes miracles happen. One such moment was when the husband and wife, Daniela
Hammer-Tugendhat and Ivo Hammer, awardees of the City of Brno Prize for international
cooperation, during the Meeting Brno festival 2017 received from their relatives of the
Löw-Beer family a large while photo album of detailed photographs documenting the villa
in Kalvodova 8, Brno – the last residence that the family built in Brno. The client was Ernst
Löw-Beer, a cousin of Grete Tugendhat, owner of Villa Tugendhat and mother of Daniela
Hammer-Tugendhat. Speaking about the house, the work of Vienna-based architects
Rudolf Baumfeld and Norbert Schlesinger, will be the architectural historian Vladimír
Šlapeta, art historian Daniela Hammer-Tugendhat and conservator-restorer Ivo Hammer,
who will show the above-mentioned album and describe the circumstances of their US
lecture tour.
Limited capacity. Book your ticket at meetingbrno.cz/reservations.
Following the viewing of the photos of the Ernst Löw-Beer villa there will be an informal
meeting in the garden of the Arnold Villa; the house will be open to visitors.

14/9/2020
setkání a prezentace /
meeting and presentation
cz/de

17:00
Arnoldova vila, vstup z ulice Černopolní
vedle domu č. p. 47 / Arnold Villa, entry from
Černopolní street next to house no. 47

Neznámé album
Prezentace nově objevené fotodokumentace vily Ernsta Löw-Beera a setkání s patronkou letošního ročníku festivalu Danielou Hammer-Tugendhat
Zázraky se někdy stávají! Mezi takové okamžiky patřila chvíle, kdy manželé Daniela
Hammer-Tugendhat a Ivo Hammer, nositelé Ceny města Brna za mezinárodní spolupráci, při setkání na festivalu Meeting Brno 2017 obdrželi od svých příbuzných z rodiny
Löw-Beer objemné bílé fotoalbum s detailní fotodokumentací brněnské vily na ulici
Kalvodova 8, posledního domu, který si rodina v Brně nechala postavit. Zadavatelem stavby byl Ernst Löw-Beer, bratranec Grety Tugendhat, majitelky vily Tugendhat
a matky Daniely Hammer-Tugendhat. O domě, díle vídeňských architektů Baumfelda a Schlesingera, promluví historik architektury Vladimír Šlapeta, historička umění
Daniela Hammer-Tugendhat a konzervátor a restaurátor Ivo Hammer, kteří představí
zmíněné album a okolnosti svého amerického přednáškového turné.
Omezená kapacita. Rezervace na meetingbrno.cz/rezervace.
Po prezentaci fotodokumentace vily Ernsta Löw-Beera následuje neformální setkání
v zahradě Arnoldovy vily s možností prohlídek domu.
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14/9/2020
setkání a koncert /
meeting and concert

18:00–20:00
zahrada Arnoldovy vily, vstup z ulice Černopolní
vedle domu č. p. 47 / Garden of the Arnold Villa,
entry from Černopolní street next to house no. 47

Setkání v zahradě Arnoldovy vily
Arnoldovu vilu, skrytý klenot v sousedství vily Tugendhat, čekají v brzké době velké
změny. Od roku 1909 ji vlastnila Cecilie Hože (1864–1942), teta Grety Tugendhat, která
domu vtiskla art decový charakter. Po druhé světové válce byla vila zestátněna a do
roku 2013 využívána jako mateřská školka. Záchranný plán směřující k obnově této
kulturní památky zahrnuje vybudování Centra dialogu, které bude sloužit laické
i odborné veřejnosti se zájmem o architekturu 19. až 21. století. Součástí Centra bude
i zahradní kavárna, kterou si prozatím vytvoříme svépomocí. Na závěr festivalu zveme
k neformálnímu setkání se zahraničními i domácími hosty festivalu a s jeho organizátory.
Drobné občerstvení zajistíme, vlastní příspěvky k pohoštění jsou však vítány.
Vystoupí Muroň-Vrtek-Kobiela Jazz Trio a ve spolupráci se spolkem Kulturní centrum
Josefa Arnolda budou po celou dobu akce probíhat komentované prohlídky vily.
Přijďte do zahrady Arnoldovy vily již v 17 hodin na setkání s patronkou letošního festivalu
Meeting Brno Danielou Hammer-Tugendhat, která zde představí nově objevené
album fotografií vily Ernsta Löw-Beera (nutná rezervace míst na meetingbrno.cz/
rezervace).
Ve spolupráci s Muzeem města Brna.
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Meeting in the garden of the Arnold Villa
In the near future, major changes are awaiting the Arnold Villa, a hidden jewel next to the
Villa Tugendhat. From 1909 the villa was owned by Cecilie Hože (1864–1942), the aunt of
Grete Tugendhat, who imprinted an art deco character on the house. After World War II, the
villa was nationalised, and used as a maternity school until 2013. The rescue plan to restore
this monument involves the creation of a Centre of Dialogue, which will serve both the general public and scholars interested in the architecture of the 19th to 21st centuries. Part of the
Centre will be developed as a garden café. At the close of the festival, we invite you for an
informal meeting with our foreign and domestic guests and the festival organisers. We will
provide some light refreshments but you are welcome to bring your own.
The Muroň-Vrtek-Kobiela Jazz Trio will play and, in collaboration with the Josef Arnold
Cultural Centre, guided tours of the villa will be available throughout the event.
Come to the garden of the Arnold Villa at 17:00 for a meeting with the patron of this year’s
festival, Daniela Hammer-Tugendhat, who will show a newly discovered album of photographs of the Ernst Löw-Beer villa (booking at meetingbrno.cz/reservations essential).
In collaboration with the Brno City Museum.

meetingbrno.cz
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