RE:PUBLIKA

Festival ke 100. výročí
založení Československa

100 let samostatnosti si zaslouží pořádnou oslavu!
Srdečně zvu na Festival RE:PUBLIKA! Na oslavu, která vás bude bavit. Slavíme sto let samostatnosti, ale velké historické milníky jsou pro
nás jen příležitostí k tomu, abychom se soustředili na osobní, lidské
příběhy, tisíce okamžiků radosti, štěstí, ale i smutku nebo obav. Chceme vám ukázat, kolik jedinečných osobností v historii i současnosti
máme v designu, sportu, folklóru, architektuře, hudbě, tanci, literatuře,
vědě, lékařství a mnoha dalších oborech. Těšte se i na Slovanskou
epopej. Přál bych si, aby se do festivalu promítla i vaše rodinná historie – pošlete nám své osobní příběhy a fotky? Nebudeme vlastivědnou výstavou, ale festivalem emocí – zážitkem!
Pavel Anděl, kreativní ředitel festivalu

Přijeď te kterýkoli den
nebo na celý víkend!

Opening víkend : 26–27/5/2018
Přesně 90 let poté, co prezident Masaryk slavnostně otevřel brněnské výstaviště, bude zahájena největší oslava vzniku samostatného
Československa u nás. Těšit se můžete na velké hudební překvapení, 300 slavnostních praporů, dobová auta, kostýmy, skvělé jídlo,
jedinečnou světelnou show. Slavnostní zahájení festivalu ve 12.00.
A možná přijde i Masaryk…
Rodinný víkend : 1–3/6/2018
Mezinárodní den dětí se speciálním programem ve všech pavilonech.
Mnoho exkluzivních hostů, projekce youtube filmů, vernisáž koláží
a komiksů, technické experimentárium, dětský hasičský sport, dobová policejní, hasičská a vojenská technika, divadlo vědy.
Prvorepublikový a folklorní víkend : 8–10/6/2018
Retro víkend, swingové večery, závody mopedů Stadion, sraz veteránů motocyklů Jawa nebo II. Československé všecyklistické hry. Těšte
se také na setkání folklorních souborů z nástupnických republik monarchie po 100 letech.

Finále grande : 15–17/6/2018
Všechny expozice přivítají vzácné hosty, vyhlášeni budou vítězové
všech soutěžních kategorií výtvarných a kreativních soutěží. Oceněny budou nejšikovnější děti ZŠ, studenti SŠ i uměleckých škol z celé
republiky. V doprovodném programu vystoupí například skupina Buty,
Anna K. nebo Michal Hrůza.

V sobotu 26. května se brněnské výstaviště promění v obrovský
stroj času a návštěvníky přenese 100 let do minulosti. Až do neděle 17. června zde bude probíhat největší oslava vzniku samostatného Československa. Největší u nás a dost možná i v bývalé
habsburské monarchii.
Vydejte se na cestu do minulosti, zažijte prvorepublikový dýchánek, folklórní víkend, seznamte se se zajímavými osobnostmi, nejlepším českým designem, architekturou a knihami. Vyzkoušejte si
sporty v jejich současné i historické podobě, potkejte naše nejlepší fotografy a užijte si jedinečnou evropskou taneční událost. Prohlédněte si originální archiv vzpomínek složený z vašich fotografií
i příběhů, a hledáte-li partnera, seznamte se!
Zkrátka oslavte 100 let republiky s námi.
3 týdny, 4 víkendy, otevřeno denně, vstup zdarma

RE:PUBLIKA

Festival celebrating
the 100th anniversary
of Czechoslovakia

100 years of independence is a reason for
celebration!
On Saturday 26 May, the Brno Exhibition Centre will transform into
a giant time machine and take visitors 100 years into the past.
Until Sunday 17 June, you can join the largest celebration of the
founding of an independent Czechoslovakia. This will be the biggest
celebration in this country and maybe anywhere in the former
Habsburg Empire.
Take a trip into the past, experience a First Republic-style party,
folklore weekend, and get to know interesting people and the best
Czech of design, architecture, and literature. Try sports in their
current and historical forms, meet our best photographers, and
enjoy a unique European dance festival. Look over the archive of
mementos composed from your photos and stories, and, if you’re
looking for a partner, meet others!
In short, celebrate 100 years of the republic with us.
3 weeks, 4 weekends, open daily, free entrance

Budme
zase spolu!
Festival RE:PUBLIKA
26/5 –17/6/2018
Brno
@republika2018
#Brnoslavirepubliku
www.republika2018.cz

Design,
architektura,
fotky, literatura,
tanec, příběhy, folklor,
sport, rande, epopej
a mnoho dalšího.
Oslava století!

Budme
zase spolu!
RE:LAX ZÓNA

AVANT
GARDE

výstava architektury
a designu bez předsudků /
exhibition of architecture and design
with an open mind

„Výstava současného českého designu zpracovává
základní témata – lidství, přírodu, kořeny i technologie
a zve k interakci. Vznikne struktura, do které se nastěhují designéři a umělci se svými instalacemi a představí své vize a názory na to, co nás čeká. Maxim
Velčovský, H3T architekti, Jan Plecháč a Henry Wielgus, Krištof Kintera, Lucie Koldová
a mnoho dalších.“
Jana Zielinski a Jiří Macek,
spolukurátoři výstavy

„Sport je únik od školních či pracovních povinností a proto je příznačné, že místo pro prezentaci
sportu bude mít i kratochvilný, relaxační charakter.
Nenabídne jen pohled na „branky, body a vteřiny“
našich bývalých a současných sportovců, ale
i uvolnění a aktivní odpočinek pro celou rodinu
při možnosti vyzkoušet si vybrané sporty
v historických i současných podobách.“

Festival RE:PUBLIKA 100 LET
KNIH
26/5 –17/6/2018 to nejlepší100
z naší literatury ožije
v pavilonu Morava a zaplaví město
Brno
/ our best literature will live in the
Martin Mikš, generální ředitel
STAREZ-SPORT

DANCE BRNO
100
#Brnoslavirepubliku

jedinečná evropská taneční
www.republika2018.cz
událost / unique European dance
festival

EX:PO

„Tento festival je velký zázrak. Dostat na jedno místo
špičkové baletní soubory národních divadel ze zemí
bývalé rakouské monarchie je husarský kousek, který se s velkou pravděpodobností nebude opakovat
dalších 100 let! Nikdy se tak ještě nestalo a já se
těším na tanečníky z Polska, Slovenska, Srbska,
Rakouska, Slovinska, Ukrajiny, Chorvatska,
Maďarska a České republiky.“

největší československé rande pro 1918
nezadaných / largest Czechoslovak date for 1918 singles

Martin Glaser, ředitel
Národního divadla Brno

„Knihovna jako pulzující srdce literatury na výstavišti nabídne ve své relaxační části čítárnu, poslech mluveného
slova a hudby, i místo pro rodiče s nejmenšími návštěvníky, v kreativní části poznáte literaturu prostřednictvím
zážitků, storytelingu či arteterapie a v Edtech knihovně budete moci obdivovat 3D technologie. Literatura vstoupí také do každodenního života města
a vyjde do ulic.“

Za ﬁnanční podpory

Partneři

světově proslulá plátna
Alfonse Muchy v Brně / Alfons
Mucha’s world-famous canvases
in Brno
„100 let historie se sluší oslavit. Jak jinak než právě dějinami Čechů a dalších slovanských národů. Praha podpoří brněnský festival RE:PUBLIKA zapůjčením části
Slovanské epopeje Alfonse Muchy, která bude v Brně
ke spatření. Při oslavách 100. výročí vzniku republiky se tak obě největší města ČR prostřednictvím
Muchova výjimečného díla symbolicky spojí.“
Petr Vokřál, primátor
Statutárního města Brna

Libuše Nivnická, ředitelka Knihovny
Jiřího Mahena v Brně

PŘÍBĚHY
FOTEK

unikátní archiv osobních
vzpomínek / unique archive of
personal mementos

Pavel Anděl, kreativní ředitel festivalu

Kateřina Šedá,
výtvarnice

Realizátor

Morava Pavilion and flood the city

„Otevřete stará fotoalba nebo krabice s rodinnými
fotkami a nechte si vyprávět příběh vašich dědečků a babiček, tet a strýců, rodičů či sourozenců.
Chceme myslet a vzpomínat i na ty, kteří netvořili
velké dějiny, ale bez nichž bychom neměli naši
osobní historii. Sdílejte s námi své fotografie
a vzpomínky na www.republikafotky.cz.
Děkujeme!“

„Masaryk při desátém výročí vzniku republiky
mluvil hlavně o budoucnosti. I já plánuji představit svým projektem Brno jako město nového začátku, které dává nový impulz. Připravuji setkání
959 nezadaných mužů a 959 nezadaných žen.
Všichni lidé se totiž shodnou na jedné zásadní věci: oslava o samotě není žádnou
oslavou.“

Pořadatel

SLOVANSKÁ
EPOPEJ

sporty v minulosti
a dnes / sports in the past
and today

Hlavní partneři

Mediální partneři

SNÍMEČEK,
Design,
PROSÍM?
fotky,
literatura,
naši
přední
profesionální
tanec, příběhy,
sport,
fotografové a jejich pohled
rande, epopej a mnoho
na festival / our top professional
dalšího.
photographers
and their view of the
festival

Největší oslava!

Osm špičkových fotografů nabídne osm originálních
pohledů. Jejich zaměření bude různorodé – vzniknou
fotografie dokumentární, portrétní, reklamní, reportážní či street foto. Každý fotograf přistoupí k focení s vlastním kreativním záměrem a výsledkem
bude originální fotografický dokument, mix
odlišných přístupů k zachycení reality.
A na koho se můžete těšit? Sledujte náš Facebook!
Hlavní
mediální
partner

