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MEETING BRNO – vystup z řady
Pátý ročník festivalu přinesl na třicet diskusních a kulturních pořadů podtrhujících 
důležitost celospolečenského vyrovnání se s minulostí. Vyzvedl nezbytnost 
znalosti vlastních kořenů, díky nimž můžeme pevně zakotveni čelit výzvám 
současnosti. Pod mottem vystup z řady jsme připomněli odkaz výjimečných 
osobností naší historie, jakými byli „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. 
Prezidentka festivalu, husitská farářka Martina Viktorie Kopecká nabídla 
v pásmu diskusních pořadů setkání s řadou inspirativních osobností současnosti. 
Festivalové publikum jsme dále seznámili s významnými aktuálně vznikajícími 
nebo probíhajícími projekty, které přispívají k udržení paměti města a regionu. 
Vrcholem festivalu byla exkurze do areálu bývalé továrny v Brněnci, kde nyní 
vzniká Památník Schindlerovy archy, šoa a Löw-Beerovy textilky.

MEETING BRNO – stand out
Celebrating the fifth edition of this festival was marked with an array of over thirty 
panel discussions and cultural events highlighting Czech society’s reconciliation with 
its past. This event emphasized how better understanding of our deep-rooted history 
has allowed us to take on challenges of the present. Appropriately titled, stand out, 
we celebrated legacies of our past: Brno’s Augustinian monk and “Father of Genetics”, 
Gregor Johann Mendel, the nun and martyr, Maria Restituta, Kurt Gödel, who was 
a fellow logician and friend to Albert Einstein, as well as, the noted European writer, 
Marie von Ebner-Eschenbach. The President of Meeting Brno festival, and Minister 
of the Czechoslovak Hussite Church, Martina Viktorie Kopecká also hosted number 
of inspiring discussions. Festival audiences acquainted themselves with various 
emerging and ongoing projects contributing towards the preservation and heritage 
of the city and its region. This year’s festival climaxed with tour of the former factory 
in Brněnec, where a Memorial to Schindler’s Ark, Shoah and the Löw-Beer factory is 
now coming into existence.
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DISKUSNÍ FÓRA I UMĚNÍ
Sedmnáct festivalových dnů, rozložených kvůli pandemii do dvou termínů 
v červenci a září, přineslo více než tři desítky diskusních fór, kulturních pořadů 
a uměleckých vystoupení, na nichž jsme si připomínali naši minulost a zároveň 
se snažili nabídnout nové vize pro budoucnost. 

Petr Ludwig a Martin Hausenblas se podělili o inspirativní příběhy z doby 
jarní koronavirové krize. K rozhovoru o příkladech dobré praxe v oblasti mezi-
náboženského dialogu se sešli izraelský velvyslanec Daniel Meron, egyptský 
velvyslanec Saïd Hindam a český ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček.

Festivalovému publiku jsme ve spolupráci s Divadlem Feste a divadlem 
Mikro-teatro nabídli dvě činoherní premiéry a ve spolupráci se spolkem 
Pulsar premiéru exteriérového tanečního představení. Divadelní formát měla 
také připomínka temné kapitoly židovských deportací, premiérově uvedená 
ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze. K hudebním zážitkům patřil 
sólo koncert Lenky Dusilové.

Na platformě festivalu se podařilo vytvořit místo setkávání s tolerantní, 
myšlenkově otevřenou atmosférou. Oslovili jsme téměř 5000 návštěvníků, 
kteří se na festival sjeli nejen z Brna a okolí, ale i z dalších českých měst 
a ze sousedních zemí. 

DISCUSSION FORUMS & ART
Due to the pandemic, the festival was divided into two parts, each taking place in July 
and September. Despite this obstacle, seventeen activity-filled days included over 
thirty debates, cultural events and performances which commemorated our own past 
and offered new visions for our future.

Petr Ludwig and Martin Hausenblas shared their inspiring stories from this 
spring’s coronavirus crisis. An intriguing addition included Israeli ambassador, Daniel 
Meron, Egyptian ambassador, Saïd Hindam, and Czech Secretary of State for Foreign 
Affairs, Tomáš Petříček, all meeting to discuss and share their views on good practice 
in interfaith dialogue.

„Vystoupit z řady znamená uvidět svět a dění v něm z jiného 
úhlu pohledu, ale také vystavit sám sebe zraku našeho okolí. 
Chce to odvahu i pokoru. A také touhu vydávat se zas a znova 
naproti novým setkáním. Toto úsilí ale přináší své plody, ze 
kterých se festival Meeting Brno může radovat už pátým rokem. 
Je mi velkou ctí, že mohu být u toho. Smysl setkávání je i ve 
vytrvalosti, v budování vztahů a navazování na tradice – a obojí 
Meeting Brno dělá. Vytváří tak příležitost k novému a rozvíjí již 
vybudované.“

Martina Viktorie Kopecká, prezidentka festivalu

“To stand out doesn’t only mean to see the world and what is 
happening in it from different perspective, but it also means to 
expose yourself to the eyes of those around you. This takes certain 
level of courage and humility. Not to mention desire to keep 
searching for new encounters. This concentrated effort, however, 
has proven fruitful and as result we have had the opportunity to 
enjoy our festival, Meeting Brno for five consecutive years now. 
Feel honoured to be part of it. The intersection of influential and 
artistic minds strengthens relationships and allows us to build on 
foundation of traditions. Meeting Brno does all of that. In this way, 
we create an opportunity for the new whilst developing what has 
already been established.”

Martina Viktorie Kopecká, President of the festival

„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 immunize us against populist politics. 
I think that there is nothing that could contribute to this 
mission more than meeting of diverse minds sharing their 
personal opinions and views of the world. This may help 
pave path to do away with prejudices, and further develop 
our empathy, understanding and tolerance.”

Daniela Hammer-Tugendhat, Patron of the 2020 
Meeting Brno festival



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 a 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, a to za přítomnosti primátorky 
města Brna, německého vyslance a dalších oficiálních hostů.

THE POWER OF AN ENCOUNTER
A majority of conflicts are the result of misunderstanding, stemming from apathy. 
Much of this can easily be prevented by meeting and actively listening to one another. 
Therefore, every year the Reconciliation March is organized in symbolic walk from 
Pohořelice to Brno to remember those victims of post-war violence on German-
speaking Brno citizens. As done every year on this occasion, Czech participants came 
together with participants from Austria and Germany.

On the eve of this year’s Reconciliation March, we honoured the memories of the 
victims dating 1939-1945 in the Kaunic Halls of Residence, with guests including 
the Mayor of Brno, the German ambassador, as well as other officials.
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In cooperation with Divadlo Feste and Mikro-teatro, our festival audience enjoyed 
two drama premieres, and Pulsar association cooperated on performing the premiere 
of an outdoor dance show. The festival did not miss the opportunity for more sombre 
but thought-provoking learning experience, by commemorating the dark chapter in 
history of Jewish deportations, which premiered in collaboration with the Jewish 
Museum in Prague. Participants also took in musical performance by Czech musician, 
Lenka Dusilová who contributed to the festival with her solo concert.

Within the festival platform, we managed to create venue with an emphasis on 
tolerance within an atmosphere of open-mindedness. We welcomed almost 5000 
visitors, not only from Brno and its surroundings, but also from other Czech cities 
and neighbouring countries, who all came together to celebrate this event.



8 9

MEETING BRNO NEJEN V BRNĚ

Letos poprvé se činnost Meetingu Brno rozšířila za hranice Jihomoravského 
kraje. Na jaře jsme uspořádali pietní akt připomínající poválečný masakr 
v Postoloprtech a dvě významné akce letošního festivalu se odehrály ve Zlínském 
a Pardubickém kraji. 

V Brněnci jsme připravili celodenní kulturní program přímo v areálu bývalé 
továrny, kde se odehrál příběh záchrany 1200 „Schindlerových Židů“ a kde nyní 
Daniel Low-Beer plánuje vybudovat Památník Schindlerovy archy, šoa a Löw-
Beerovy textilky. Místní obyvatelé i návštěvníci z Brna měli možnost prohlédnout 
si areál a seznámit se s plány do budoucna. Součástí doprovodného programu 
byla i nově vytvořená plakátová výstava představující dílo a osobnost Josepha 
Baua, přeživšího ze Schindlerova seznamu a významného izraelského výtvarníka. 

Ve Zdislavicích na Kroměřížsku jsme u příležitosti 190. výročí narození Marie von 
Ebner-Eschenbach uspořádali autorské čtení české spisovatelky Pavly Horákové 
a rakouské spisovatelky Ursuly Wiegele. V zámeckém parku byla představena 
výstava Zuzany a Eugena Brikciusových a ve spolupráci se spolkem Czech 
National Trust byla k prohlídkám zpřístupněna hrobka rodiny Dubských, místo 
posledního odpočinku zdislavické rodačky Marie von Ebner-Eschenbach.

„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.“ 

“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

MEETING BRNO NOT ONLY IN BRNO

As first, this year’s activities of Meeting Brno expanded geographically outside the 
perimeter of the South Moravian Region. In spring we organized an act of reverence 
at the site of the post-war massacre in Postoloprty and two of the festival events took 
place in the Zlín and Pardubice regions.

In Brněnec, we prepared an all-day cultural programme on the site of the 
former factory to symbolize its place in history as the rescue point of 1,200 

“Schindler’s Jews”. This event took place where Daniel Low-Beer now plans to build 
Memorial to Schindler’s Ark, Shoah and the Löw-Beer factory. Locals and visitors 
from Brno alike had the opportunity to view the site and get acquainted with its 
plans for the future. The accompanying programme also included newly created 
poster exhibition presenting the work and personality of Joseph Bau, survivor from 
Schindler’s list and later, prominent Israeli artist.

In Zdislavice close to Kroměříž, the participants were invited to celebrate the 190th

anniversary of the birth of Marie von Ebner-Eschenbach, and in tribute to this author, 
readings were given by the Czech writer Pavla Horáková and the Austrian writer 
Ursula Wiegele. An exhibition of Zuzana and Eugen Brikcius was presented in the 
nearby chateau park, and in cooperation with the Czech National Trust, the tomb of 
the Dubský family, the last resting place of Marie von Ebner-Eschenbach, native of 
Zdislavice, was open for tours.
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HOSTUJÍCÍ UMĚLKYNĚ
Letos jsme do Brna pozvali rakouskou spisovatelku Ursulu Wiegele, která 
během festivalové rezidence pracovala na své nejnovější knize. V rámci festivalu 
vystoupila na dvou autorských čteních a vedla workshop tvůrčího psaní.

GUEST ARTIST
This year we invited Austrian writer Ursula Wiegele to Brno, whose festival residency 
here enabled us to learn more about her latest book. During the course of this festival 
she performed two readings and led creative 
writing workshop.

BRNĚNSKÉ HISTORICKÉ STEZKY
V uplynulých letech jsme v rámci festivalu vytvořili tři historické stezky po Brně – 
Židovskou historií, Ústředním hřbitovem, Moravským Manchesterem. Ve spolupráci 
s Danielem Low-Beerem letos vznikla čtvrtá stezka: Po stopách rodiny Löw-Beer. 
Otevření stezky bylo spojeno s koncertem ve vile Tugendhat.

Všechny stezky najdete v elektronické podobě na webu brnotrails.cz.

BRNO HISTORICAL TRAILS
In recent years, three historical trails around Brno have been specially mapped out 
for the festival, and these are titled – Jewish History, Central Cemetery and Moravian 
Manchester. In collaboration with Daniel Low-Beer, the fourth trail was created this 
year, and fittingly named: In the Footsteps of the Löw-Beer Family. The opening of this 
trail included an opening ceremony accompanied with concert in Villa Tugendhat. 

To learn more about the trails and to view maps, check out the brnotrails.cz website.

ZAKONČENÍ FESTIVALU V LÖW-BEEROVĚ
A ARNOLDOVĚ VILE
Patronát nad letošním festivalem Meeting Brno převzala Daniela Hammer-
Tugendhat, dcera Grety a Fritze Tugendhatových. Dvě slavné brněnské 
vily, které původně patřily její rodině, se staly dějištěm závěrečných pořadů 
festivalu. V Löw-Beerově vile bylo veřejnosti představeno unikátní fotoalbum 
dokumentující vilu Ernsta Löw-Beera a v sousední zahradě Arnoldovy vily 
proběhlo neformální rozloučení s letošním festivalem.

CLOSING OF THE FESTIVAL IN THE LÖW-BEER
AND ARNOLD VILLAS
Daniela Hammer-Tugendhat, the daughter of Greta and Fritz Tugendhat, took 
over the patronage of this year’s Meeting Brno festival. These two famous Brno 
villas, originally belonging to her family, were chosen as venues to conclude this 
prolific festival’s events. A unique photo album illustrating Ernst Löw-Beer’s villa 
was presented to the public at the Löw-Beer Villa, and an informal farewell event 
followed in the neighbouring garden, located in the Arnold Villa.





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

Festival Meeting Brno se konal pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka 
a primátorky města Brna JUDr. Markéty Vaňkové. Projekt se uskutečnil za fi nanční podpory statutárního 
města Brna, Jihomoravského kraje, Evropského fondu pro regionální rozvoj, Česko-německého fondu 
budoucnosti, Rakouského kulturního fóra v Praze a Czech Anglo Productions. Děkujeme!

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, the Austrian Cultural Forum in Prague and the Czech Anglo 
Productions. Thank you!

MEETING BRNO 2020

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

Příští ročník festivalu Meeting Brno proběhne od 26/5 do 6/6/2021.
Těšíme se na viděnou!

discussion forums / theatre / music / dance / literature / film / exhibitions / 
tours /workshops / encounters / 5000 visitors / 30 events

Next year Meeting Brno festival will take place from 26/5/2021 to 6/6/2021. 
We look forward to seeing you!

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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