23/4/2018 v Brně

Festival Meeting Brno 2018
čas re/vize
Letošní ročník festivalu Meeting Brno se uskuteční ve dnech 26/5– 
9/6/2018. Program – jak vyplývá z
festivalového motta čas re/vize– se zaměří na zmapování zásadních historických momentů, které
během posledních 100 let ovlivnily smýšlení několika generací občanů samostatného
československého a posléze českého státu. Připomeneme si historické milníky let 1918 a 1989, které
byly zásadní pro demokratický vývoj naší země, a zaměříme se na roky 1938, 1948 a 1968, kdy naše
společnost přišla vlivem totalit o svoji svobodu a s tím i o množství občanů.
Ústředním tématem je vzpomínka na brněnské emigranty, kteří budou klíčovými osobnostmi
diskusních fór a uměleckých pořadů. Jmenovitě se můžete těšit například na spisovatelku Sylvii
Richterovou, žijící dnes v Itálii, spisovatele Petra Síse, který za námi stejně jako Véronique
Firkusny
,
dcera klavírního virtuosa Rudolfa Firkušného, přiletí z USA.
Hlavním hostem je Rakousko. Do Brna zavítá řada spisovatelů, historiků a umělců, kteří se zapojí do
diskusí k přelomovému roku 1918 a rozpadu Rakouska-Uherska. Propojení tuzemských a
zahraničních hostů nabídne publiku ojedinělý pohled na naši nedávnou historii z dvou různých
perspektiv. Rezidentními umělci programu, na němž spolupracujeme s brněnským Domem umění,
budou výtvarník Daniel Hüttlera spisovatel Johannes Hoffmannz Rakouska a Kristina
Günther-Viewegz Německa.
Bilancovat nad uplynulým stoletím budeme i z perspektivy žen, které letos slaví sto let od získání
volebního práva. Dvoudenní program v divadle Husa na provázku – nazvaný Meeting Brno ženám–
nabídne pásmo diskusí a kulturních pořadů, věnovaných současnému postavení žen v naší
společnosti. S tím je spojena iniciativa I žárovka má sochu, která upozorňuje na skutečnost, že v
ulicích města Brna stojí vedle řady soch mužům, zvířatům či věcem pouze jeden památník ženské
osobnosti, a to Marii Kudeříkové. Přitom žen, které se podílely na vzmachu města, nebo ho významně
proslavily v zahraničí, je také nezanedbatelné množství. Některé hrdinky naší historie tato iniciativa
veřejnosti připomene.
Ohlédneme se i za uplynulými ročníky festivalu
–projekce filmu Rozvzpomínání režiséra Romana
Zmrzlého kupříkladu připomene loňskou návštěvu 120 potomků brněnských židovských rodin.
Jako každoročně proběhne Pouť smíření–
 pietní pochod připomínající nucený odsun německých
Brňanů roku 1945. Tentokrát proběhne 2. června 2018.
Hlavní myšlenkou festivalu je mezigenerační, mezikulturní a mezináboženská setkávání vedené v
intencích tolerance, vzájemného pochopení a naslouchání. Vítáni jsou všichni, pořady festivalu jsou
zdarma.
Plný program festivalu zveřejníme na našich webových stránkách www.meetingbrno.czdo
30/4/2018. Už nyní nás ale můžete s jakýmikoliv dotazy kontaktovat.
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