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MEETING BRNO – pravda vítězí?
Šestý ročník festivalu přinesl na třicet diskusních a kulturních pořadů. Zdůrazňovaly 
především nezbytnost neustálého zkoumání dějinných i současných událostí 
z různých úhlů pohledu. Pod mottem pravda vítězí? festival také vyzvedl téma 
ohýbání skutečnosti ve prospěch ideologií.

Ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla jsme připravili výstavu Moc bezmocných. 
Dálkový výslech Václava Havla. Na tu navazovala série diskusí moderovaná 
patronkou letošního festivalu, herečkou Sarah Haváčovou. 

Dalším pilířem festivalu byla připomínka stého výročí narození Marie Kudeříkové. 
Sochař Pavel Karous vytvořil aktualizaci pomníku této protinacistické odbojářky, 
s herečkou a diplomatkou Magdou Vášáryovou a dalšími hosty jsme se 
v diskusním fóru zamysleli nad odkazem Marie Kudeříkové pro dnešní dobu. 
Zakončení festivalu pak patřilo premiéře tanečního představení inspirovaného 
Mariinými dopisy z vězení, v režii Martina Dvořáka. 

Pohled za hranice naší země se letos soustředil na Ukrajinu a Bělorusko a nabídl 
mimo jiné debatu s ministrem zahraničních věcí v letech 2018–2021 Tomášem 
Petříčkem nebo hudební vystoupení Aliaksandra Yasinského.

MEETING BRNO – truth prevails?
The sixth year of our festival brought about 30 meetings: discussions and cultural 
events. They mainly emphasised the need to re-examine historical and contemporary 
events constantly and from various points of view. Following its motto – truth 
prevails? – the festival also sought to highlight how our understandings of reality  
may be biased to suit various ideologies.

In collaboration with the Václav Havel Library, we prepared the exhibition The Power 
of the Powerless. Questions for Václav Havel at a Distance. This was followed by 
a series of discussions moderated by the patron of this year’s festival, the actor 
Sarah Haváčová.

Another pillar of the festival’s programming was a commemoration of the 100th 
birthday of Marie Kudeříková. The sculptor Pavel Karous updated a monument to 
this notable fighter for the Czech resistance to Nazi occupation; and in a discussion 
forum with the actor and diplomat Magda Vášáryová and other guests, we considered 
Marie Kudeříková’s legacy and its pertinence to us today. The festival concluded 
with a premiere of a dance performance inspired by Marie’s letters from prison, 
directed by Martin Dvořák. 

Our look beyond the borders of our country focused on Ukraine and Belarus 
this year, and offered among other events a discussion with Tomáš Petříček, 
the Czech foreign affairs minister in 2018–2021, and a musical performance by 
Aliaksandr Yasinski.
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DISKUSNÍ FÓRA
Červencový festivalový týden přinesl řadu diskusních fór, na kterých jsme si 
připomínali naši minulost a zároveň se snažili nabídnout nové vize pro budoucnost.

Prezidentka festivalu, husitská farářka Martina Viktorie Kopecká, přizvala do 
festivalových debat osobnosti, které se snaží přiblížit duchovní oblast i širší 
veřejnosti. Nabídla tak setkání s dvojicí farářů Českobratrské církve evangelické 
Pastoral Brothers nebo s rozhlasovou redaktorkou Alžbětou Havlovou.

Během několika inspirativních večerů jsme v prostorách starobrněnského 
augustiniánského opatství přivítali i Evu Lustigovou, která spolu s novinářem 
Karlem Hvížďalou připomněla odkaz Arnošta Lustiga. Vystoupil také kněz 
Marek Orko Vácha, který se zamýšlel nad současnými výzvami společnosti. 

DISCUSSION FORUMS
The week-long festival in July included a number of discussion forums, in which 
we commemorated our past and sought to offer a new vision of the future.

The president of the festival and a minister of the Czechoslovak Hussite Church, 
Martina Viktorie Kopecká, invited discussion partners who sought to make the 
spiritual domain accessible to the broad public. This included meetings with two 
pastors of the Evangelical Church of Czech Brethren who call themselves the 
Pastoral Brothers, and the radio editor, Alžběta Havlová.

Over several inspiring evenings in the Augustinian Abbey in Staré Brno, we welcomed 
Eva Lustigová, who together with the journalist Karel Hvížďala commemorated the 
legacy of Arnošt Lustig. There was also a talk by the priest Marek Orko Vácha, who 
reflected on contemporary challenges for our society.

„Když se zavřela divadla a já nastoupila na čas do nemocnice 
jako sanitářka, dveře ledničky se mi postupně zaplnily lístečky 
o pár větách, ke kterým jsem se průběžně vracela: Věřím 
v to, že minulost není překážkou budoucnosti. Věřím, že život 
každého člověka je cenný. Věřím, že stojí za to hledat dobro 
v lidech. Věřím, že stojí za to dobro rozvíjet. A troufám si v rámci 
letošního ročníku festivalu Meeting Brno doplnit: Věřím, že lež 
nikdy nezvítězí.“

Sarah Haváčová
patronka festivalu Meeting Brno 2021

“When theatres closed due to the pandemic and I started to work 
as an orderly in a hospital, the door of my fridge was gradually 
covered with post-it notes, and I would constantly return to these 
few sentences written there: I trust that the past is not an obstacle 
to the future. I trust that the life of every person is valuable. I trust 
that seeking the good in people is worth it. I trust that the good is 
worth cultivating. And for this year’s Meeting Brno I venture to say: 
I trust that lies will never prevail.”

Sarah Haváčová
Patron of the 2021 Meeting Brno festival



UMĚNÍ
Ve spolupráci s brněnskou Fakultou výtvarného umění byla v opatství 
prezentována výstava studentek Ateliéru tělového designu, vycházející ze 
subjektivního zkoumání historických momentů. Výtvarné umění se objevilo 
i ve veřejném prostoru: umělci z lipské Schaubühne Lindenfels vytvořili 
pro festival dočasný protiválečný pomník v podobě černobílého kolotoče. 
Město Brno se tak vedle Lipska, Berlína a Štrasburku stalo součástí 
mezinárodního projektu oslavujícího dnešní evropskou pospolitost. 

Literárním hostem festivalu byl spisovatel Jaroslav Rudiš, který premiérově 
četl z české verze svého románu Winterbergova poslední cesta. Publikum 
se dočkalo také tří nových divadelních představení: ve spolupráci s Divadlem 
Feste a divadelními soubory bazmek entertainment a Mikro-teatro dvou 
činoher a ve spolupráci s ProArt Company tanečního představení.

Mimořádnou událostí letošního ročníku bylo setkání s australským spisovatelem 
Thomasem Keneallym, autorem knižní předlohy filmu Schindlerův seznam. 
On-line rozhovor s Thomasem Keneallym vedl Daniel Low-Beer, jehož nadace 
nyní v prostoru bývalé továrny v Brněnci buduje Památník Schindlerovy archy 
a Löw-Beerovy textilky. V rámci spolupráce s nadací jsme letos také zorganizovali 
pilotní česko-německý workshop zaměřený na historii „Schindlerovy továrny“ 
v Brněnci. 

THE ARTS
In collaboration with Brno University of Technology’s Faculty of Fine Arts, we 
presented at the Abbey an exhibition by the students of the Body Design Studio, 
which interrogated historical events from their subjective perspectives. Works of 
art were also exhibited in the public space: the artists of Leipzig’s Schaubühne 
Lindenfels created a temporary anti-war monument for our festival, which took 
the shape of a black-and-white merry-go-round. Thus, alongside Leipzig, Berlin 
and Strasbourg, Brno participated in an international project celebrating the 
contemporary communality of Europe. 

The writer Jaroslav Rudiš was a literary guest of the festival and gave the first public 
reading from the Czech version of his novel, Winterberg’s Last Journey. Audiences 
also attended three new theatrical productions: two dramas mounted in collaboration 
with Divadlo Feste, bazmek entertainment and Mikro-teatro, and a dance show 
prepared in cooperation with ProArt Company.

The meeting with the Australian writer Thomas Keneally, the author of the book 
on which the movie Schindler’s List was based, proved an exceptional event at this 
year’s festival. Thomas held an online conversation with Daniel Low-Beer, whose 
foundation is now creating a Memorial to Schindler’s Ark and the Löw-Beer 
Factory at the premises of the family’s former business in Brněnec. As part of 
our collaboration with the foundation, this year we have organised a pilot Czech-
German workshop focused on the history of the “Schindler factory” in Brněnec. 
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HOSTUJÍCÍ UMĚLKYNĚ
Pozvání do Brna letos přijala berlínská herečka Lina Nausedat, která během 
festivalové rezidence pracovala na novém česko-německém představení Divadla 
Feste s názvem Hilsner a ti druzí. 

VISITING ARTIST
The Berlin actor Lina Nausedat spent a creative residency at the festival this year in 
Brno, during which she worked on a new Czech-German performance by Divadlo 
Feste entitled Hilsner and the Others.
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ProArt Company: Maruška
„Marii Kudeříkovou si dnes někteří lidé pocitově 
propojují se vším, co bylo na minulém režimu 
negativního. Nemám pocit, že by si to zasloužila.“
 Lucie Hrochová, představitelka Marie Kudeříkové 

ProArt Company: Maruška
“In their feelings, some people today connect Marie 
Kudeříková with all the negative aspects of the Com-
munist regime. I do not believe she deserves this.”
 Lucie Hrochová, who portrayed Marie Kudeříková

Mikro-teatro / bazmek entertainment: 
Ein Strudel und Nekonečno
„Ein Strudel und Nekonečno je sladkobolně, avšak 
rozhodně ne pateticky koncipovaná hra, která 
líčí nesnadný život muže, jehož genialita byla 
vyvažována nekonečným strachem z toho, že 
ho někdo chce otrávit.“
 Magazín Fullmoon, 1/8/2021

Mikro-teatro / bazmek entertainment: 
Ein Strudel und Nekonečno

“Ein Strudel und Nekonečno is a bittersweet, but 
certainly not a histrionic play, which depicts the 
uneasy life of a man whose intellectual brilliance 
is balanced by incessant fear of being poisoned.”
 Fullmoon magazine, 1/8/2021

Divadlo Feste: Hilsner a ti druzí
„Feste dokázalo hilsneriádu uchopit z dosud 
neprozkoumané perspektivy: ačkoli průběh 
vyšetřování i soudního procesu určovali výhradně 
muži, v inscenaci Hilsner a ti druzí hrají hlavní 
roli zavražděné ženy.“
 Divadelní noviny, 8/6/2021

Divadlo Feste: Hilsner and the Others
“Feste has been able to approach the Hilsneriad from 
a hitherto-unexplored perspective: though the course 
of the investigation and the trial were determined 
exclusively by men, in Hilsner and the Others the 
murdered women play the main roles.”
 Divadelní noviny, 8/6/2021
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SÍLA SETKÁNÍ
Mnohé konflikty jsou důsledkem neporozumění plynoucího z nezájmu. A přitom 
jim lze jednoduše předcházet – setkáním a vzájemným nasloucháním. Proto 
každoročně pořádáme Pouť smíření. Symbolickým pochodem z Pohořelic do 
Brna si připomínáme oběti poválečného násilí z řad německy mluvících Brňanů. 
Také letos se na této akci sešli tuzemští účastníci s těmi, kdo přijeli z Rakouska 
a Německa. 

V předvečer Poutě smíření jsme pietním aktem na nádvoří Kaunicových kolejí 
společně uctili památku obětí z let 1939–1945. V neděli pak proběhla v kostele 
svatého Jakuba česko-německá bohoslužba.

THE POWER OF MEETING
Many conflicts are a consequence of misunderstanding, itself stemming from a lack 
of interest. And yet, these can be easily prevented when people meet and listen to 
each other. For that reason, every year we embark on the Reconciliation March. 
Symbolically, this walk from Pohořelice to Brno commemorates those members of 
the German-speaking Brno population who became victims of post-war violence. 
This year provided yet another opportunity for local participants to meet with those 
who arrived from Austria and Germany.

On the eve of the Reconciliation March, together we commemorated the victims 
of the years 1939–1945 in the courtyard of the Kaunic Halls of Residence. On the 
Sunday, there was a Czech-German religious service at the Church of Saint James.



Děkujeme partnerům, kteří festival Meeting Brno podpořili /
We would like to thank our partners for their support: 

MEETING BRNO 2021

diskusní fóra / divadlo / hudba / tanec / literatura / film / výstavy / 
procházky / workshopy / setkání / 5000 návštěvníků / 30 pořadů

Festival Meeting Brno se konal pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje 
Mgr. Jana Grolicha a primátorky města Brna JUDr. Markéty Vaňkové.

Projekt se uskutečnil za finanční podpory statutárního města Brna, 
Jihomoravského kraje, Ministerstva kultury České republiky, 
Česko-německého fondu budoucnosti a společnosti SAKO, a. s.

Děkujeme!
 
Příští ročník festivalu Meeting Brno proběhne od 22/7 do 31/7 2022.
Těšíme se na viděnou!

discussion forums / theatre / music / dance / literature / film / exhibitions / 
tours /workshops / encounters / 5,000 visitors / 30 events

The Meeting Brno festival was held under the auspices of the governor of South 
Moravia, Mr. Jan Grolich, and the mayor of Brno, Dr. Markéta Vaňková.

The project was financially supported by the City of Brno, the South Moravian Region, 
the Ministry of Culture, the Czech-German Future Fund and the SAKO Brno company.

Thanks to everyone involved!

Next year, the Meeting Brno festival will take place from 22/7 to 31/7/2022. 
We look forward to seeing you there!

KONTAKTY / CONTACTS

info@meetingbrno.cz
+420 732 627 558

Martina Viktorie Kopecká / martina.viktorie@meetingbrno.cz
Petr Kalousek / petr.kalousek@meetingbrno.cz
David Macek / david.macek@meetingbrno.cz
Blanka Návratová / blanka.navratova@meetingbrno.cz
Jiří Mottl / jiri.mottl@meetingbrno.cz

meetingbrno.cz / brnotrails.cz
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