
Buďme zase spolu!
Festival RE:PUBLIKA
26/5–17/6
Výstaviště Brno
VSTUP DO AREÁLU ZDARMA

Festivalová stage
Tomáš Klus, Jana Kirschner, 
Buty, MIDI LIDI, Mirai, 
ANNA K., Jaroslav Uhlíř, 
Michal Hrůza a další 
Oslava století!

Koncerty, výstavy, 
divadlo, sport, literatura, 
epopej, světelná show 
a mnoho dalšího!

FESTIVALOVÉ NOVINY



Pořadatel Programy

V rámci projektu Realizátor

Doprovodné programy

Za podporu děkujeme

Za fi nanční podpory

Hlavní partneři

Mediální partneři

Partneři

Hlavní mediální partner
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„Festival jsme pojali jako interaktivní prostor, kde se mohou potkat, diskutovat, odpočívat, vzdělávat 
i bavit všichni. Přejeme si, aby vás akce bavila, abyste jí žili, abyste ji měli za svou. Osobně mám velkou 
radost, že se v rámci festivalu v Brně představí i světoznámá Slovanská epopej, a děkuji hlavnímu městu 
Praze za spolupráci. RE:PUBLIKA díky této výstavě symbolicky propojí naše dvě největší města. Toto 
prvorepublikové dílo světově proslulého českého umělce a moravského rodáka celou svou myšlenkou 
a provedením oslavuje český národ, hrdě se hlásí k naší minulosti a s nadějí nahlíží do budoucnosti. 
Jsem proto přesvědčený, že přesně naplňuje koncept a smysl Festivalu RE:PUBLIKA.“ 
Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna

„Slavíme 100 let samostatnosti, ale velké historické milníky jsou pro nás jen příležitostí k tomu, 
abychom se soustředili na osobní, lidské příběhy, na tisíce okamžiků radosti, štěstí, ale i smutku nebo 
obav.  Nejsme vlastivědnou výstavou, ale festivalem emocí – zážitkem! Světová premiéra propojení 
největších Muchových pláten se sbírkou plakátů je jednoznačně jednou z nejatraktivnějších expozic 
festivalu. Pro mě je to vlastně celé velký zázrak. Za necelý rok dát dohromady a vytvořit oslavu, 
na kterou jsem opravdu hrdý. Osobně a ze srdce chci poděkovat všem, kteří projevili nezdolný 
optimismus, kreativitu i pragmatismus ve všech okamžicích, pracovali daleko za hranicemi osobních 
kapacit a dokázali, že máme být na co a na koho hrdí. Kromě toho návštěvníci zažijí i další světové 
premiéry a exkluzivity v oblasti hudby, designu nebo audiovizuálních show.“ 
Pavel Anděl, kreativní ředitel festivalu

Záštitu nad festivalem, který iniciovalo statutární 
město Brno a jeho primátor, převzali prezident 
České republiky, předseda Senátu a Poslanecké 
sněmovny, Ministerstvo kultury, Ministerstvo 
zahraničních věcí, Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo průmyslu 
a obchodu i Ministerstvo pro místní rozvoj a také 
celá řada rektorů, hejtmanů, primátorů a dalších 
osobností a institucí. Význam této události 
přesahuje hranice naší země, což dokládá 
podpora velvyslanců napříč nástupnickými 
státy habsburské monarchie. Na Slovensku, 
v Rakousku i v dalších zemích tento projekt 
propagujeme přes zastupitelství, Česká centra, 
partnerská města a agenturu CzechTourism.
Festival RE:PUBLIKA se koná v rámci projektu 
Společné století, který pod záštitou 12 resortů 
a institucí České republiky sdružuje oslavy 
významných výročí roku 2018.

Vítejte na  
Festivalu RE:PUBLIKA 
Na největší oslavě vzniku  
Československa u nás!

Petr Vokřál a Pavel Anděl zvou na oslavu století © Marie Schmerková



Je to tady. 
Oslava století 

v Brně!
Se Slovanskou epopejí 

a největším 
československým rande!

Oslava století! To je Festival RE:PUBLIKA, který bude slavnostně 
zahájen v sobotu 26/5 v Brně na výstavišti. Je to přesně 90 let poté, 
co výstaviště vzniklo a co zde byla otevřena velká Výstava soudobé 
kultury k 10. výročí vzniku Československa. 100. výročí si zaslouží velký 
festival! Tři týdny a čtyři víkendy plné originálního programu a pozor: 
vstup do areálu je zdarma! 
Sport v historických i současných podobách, to nejlepší z designu 
a literatury, slavní fotografové, největší československé rande, 
komentované prohlídky výstaviště, folklorní víkend – to vše vás 
na festivalu čeká. Zpoplatněna jsou pouze taneční vystoupení 
v rámci festivalu Dance Brno 100, další dvě divadelní vystoupení 
a Slovanská epopej. 

Slavnostní zahájení oslavy století
Zahájení Festivalu RE:PUBLIKA a otevření areálu výstaviště se uskuteční 
26/5 v pravé poledne, ale už od rána pro vás bude před výstavištěm 
připraven zajímavý program. Tomáš G. Masaryk a další vzácní hosté, 
Tomáš Klus, Jana Kirschner, Rozhlasový Big Band Gustava Broma, 
300 slavnostních historických praporů, dobová auta a jejich jízda 
městem, kostýmy, skvělé jídlo a večer jedinečná světelná show. 
A že jste zahájení nestihli? Nezoufejte! Festival trvá až do neděle 17/6 
a každý den je toho mnoho k vidění, slyšení a zažití. Přijít můžete kdykoli 
a díky vstupu zdarma i opakovaně. 
Připravená je pro vás Festivalová stage plná koncertů a Divadelní stage 
se spoustou divadel, kino, kavárna, gastrozóna, velké množství výstav 
a doprovodných programů. Vše najdete v novinách, které držíte v ruce, 
a ještě podrobněji na webu www.republika2018.cz.

Slovanská epopej v Brně je světový unikát!
Kombinuje dva světy Muchovy tvorby – vybraná velkoformátová 
plátna a plakáty. Loňská výstava Muchových pláten v Tokiu byla třetí 
nejnavštěvovanější výstavou na světě. Výstava Muchových plakátů 
v Obecním domě v Praze byla nejnavštěvovanější výstavou v historii 
ČR vůbec. 
Je nač se těšit! Výstaviště Brno bude hostit výstavu ALFONS MUCHA: 
DVA SVĚTY až do konce roku, ale během Festivalu RE:PUBLIKA bude 
přístupná za zvýhodněné vstupné 150 Kč, snížené 100 Kč a rodinné 
300 Kč. Vstupenky jsou v prodeji on-line a v informačních centrech TIC.

EX:PO – rande pro 1918 nezadaných
Jako město nového začátku představuje Brno Kateřina Šedá. Připravuje 
setkání 959 nezadaných mužů a 959 nezadaných žen. Oslava totiž sice 
znamená pro každého člověka něco jiného, ale všichni lidé se shodnou 
na jedné zásadní věci: oslava o samotě není žádnou oslavou!

Festival RE:PUBLIKA
26/5–17/6/2018
Výstaviště Brno
Vstup do areálu zdarma
Ne–Čt 9.00–21.00 (expozice zavírají ve 20.00)
Pá, So 9.00–23.00 (expozice zavírají ve 22.00)

Design, architektura, koncerty, fotky, literatura, tanec, příběhy, 
světelné show, divadlo, kino, folklor, sport, rande, dobré jídlo a pití, 
epopej a mnoho dalšího!

Přijeď te kterýkoli den nebo na celý víkend! 
Opening víkend 26–27/5/2018
Rodinný víkend 1–3/6/2018
Prvorepublikový a folklorní víkend 8–10/6/2018
Finále grande 15–17/6/2018
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Výstaviště Brno v době svého vzniku © Archiv Výstaviště Brno

Výstaviště Brno dnes © Archiv Výstaviště Brno



Noviny, které držíte v ruce, si nekladou za cíl zprostředkovat vám 
podrobný program Festivalu RE:PUBLIKA. Musely by mít alespoň 
100 stran, stejně jako republika roků. Provedou vás ale tím hlavním, 
co festival nabízí. Podrobné informace o denních a víkendových 
programech naleznete na festivalovém webu www.republika2018.cz, 
v jednotlivých pavilonech a také můžete navštívit informační stánek 
festivalu přímo na výstavišti. Přejeme krásnou zábavu!

Festivalové noviny
Vydavatel: TIC BRNO a Pocket media, s. r. o. | Redakce: Adéla Nováková, Lenka Němcová, Pavel Anděl
Realizace: Pocket media, s. r. o. | Uzávěrka: 10/5/2018 | ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Garanti hlavního programu
100 let 100 knih – Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Větrné mlýny,  
Moravská zemská knihovna, CONCEPT LINE s. r. o.
Avant Garde – Designblok, Moravská galerie v Brně
Brno folklorní – Společnost pro lidové tradice, z. s.
Dance Brno 100 – Národní divadlo Brno 
EX:PO – Kateřina Šedá 
Příběhy fotek – CONCEPT LINE s. r. o.
Re:lax zóna – STAREZ SPORT, a. s.
Slovanská epopej – Statutární město Brno, Výstaviště Brno, Hlavní město Praha,  
Galerie hlavního města Prahy
Snímeček, prosím? – CONCEPT LINE s. r. o.
Vystavujeme výstaviště – Brněnský architektonický manuál, Dům umění města Brna

Garanti programu
Brno Contemporary Orchestra, CEWE – Fotolab, Česká filharmonie, ČTK, Divadlo Bolka Polívky, Divadlo 
Feste, Divadlo Husa na provázku, Fakulta chemická VUT v Brně, Game Access, HaPe CYKLO SPORT, z. s., 
IGNIS BRUNENSIS, LZS Photography, Meeting Brno, z. s., Moped Team Rychtářov, Moravské zemské 
muzeum, Post Bellum, o. p. s., PRAHA / fórum pro architekturu a média, Rudolf Švaříček a CK Livingstone, 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SIGNAL festival, Sokol Brno I, Tanec Praha 2018, Technické 
muzeum v Brně, Tescan Brno, s. r. o., TIC BRNO, TyfloCentrum Brno, o. p. s., Veteran Praga Car Club Brno, 
VIDA! science centrum

Výkonné vedení festivalu
Ředitel festivalu – Ivan Bařina
Kreativní ředitel – Pavel Anděl
Realizační agentura festivalu – CONCEPT LINE s. r. o.

Kontakt
info@republika2018.cz | www.republika2018.cz
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Obsah:

6.   DESIGN – Avant Garde  
a Krištof Kintera

7.    TANEC – Dance Brno 100  
a Brno folklorní

8.   SPORT A LITERATURA 
Re:lax zóna a 100 let 100 knih

9.   ARCHITEKTURA – Vystavujeme 
výstaviště a Slovanská epopej

10.   FOTOGRAFIE – Snímeček, prosím?, 
Příběhy fotek a Fotokoutek

11.   PAVILON A – výstavy, show, příběhy, 
informace, věda…

12.–13.   MAPA AREÁLU  
a praktické informace

14.   PROGRAM FESTIVALU  
v kostce

15.   4 VÍKENDY 
každý má své téma 

16.   Festivalová stage  
a Kino na výstavišti – program

17.   Divadlo  
a Gastrozóna

18.   Mix akcí 
a témat

19.   Světelná show  
a audiovizuální výstava 

20.–23.   Děkujeme partnerům

Je 100 let hodně,  
nebo málo?
„Sto let je akorát na to, 
aby sebevědomý  
a hrdý národ začal  
vnímat víc než jen sebe.“
PhDr. Tomáš Sedláček, Ph.D.
ekonom a vysokoškolský pedagog

Co by měla oslava  
RE:PUBLIKA přinést?
„Pevně věřím, že připravovaná 
akce posílí dnes, jak se domnívám, 
klesající zájem Čechů o dění  
na Slovensku obráceně.“
Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.
chirurg, emeritní přednosta FN Motol

Co by měla oslava RE:PUBLIKA 
přinést?
„Ať je pro nás rok 2018, ve kterém 
budeme slavit 100. výročí založení 
Československé republiky, rokem 
slavnostním a úspěšným. Moc bych 
si přála větší průnik slovenštiny 
do české společnosti, jejíž mladší 
generace má stále větší problémy 
rozumět slovenskému jazyku.“
Jitka Molavcová
herečka, zpěvačka, šansonierka, 
muzikantka, od roku 1970 působí v divadle 
Semafor jako nezaměnitelná partnerka 
Jiřího Suchého

Co pro vás osobně představuje 
100 let samostatné republiky?
Možnost si naplno uvědomit,  
že půlka existence republiky  
se odehrála za mého života  
a že jsem toho zatím 
pro ni moc neudělala.  
Tak se zamyslet, co s tím.
Petra Procházková
novinářka a humanitární pracovnice



Avant Garde
Velká hra  

na budoucnost
Výstava současného českého designu zpracovává základní témata – 
lidství, přírodu, kořeny i technologie a zve k interakci s instalacemi 
předních českých designérů.
Design a architektura. Každý den nás obklopují, jsou přirozenou součástí 
našeho života, ale příliš si to neuvědomujeme. Kdy jste si naposledy 
prohlédli svůj byt nebo hrnek, ze kterého pijete?
Výstava děl našich současných designérů i toho, co přineslo uplynulé 
století, vám otevře oči. V jednoduché architektuře pavilonu G1 najdete 
Svobodné město. Skulpturální architektura studia H3T architekti 
tvoří základ pro výstavu, která se zabývá naší blízkou budoucností 
a tím, co může design do této budoucnosti přinést. Výstava přichází 
s konceptem otevřeného, vlastně provizorního města/struktury, které 
v sobě obsahuje náměstí s památníkem, chrám i pěší zónu a přitom 
není žádnou architektonickou studií o budoucnosti. Je rámcem 
přemýšlení a zážitků.
Do Svobodného města jsou zasazena díla jednotlivých současných 
designérů a samostatná instalace představuje také mimořádná díla 
designu posledních 100 let. Výstava, jejímiž kurátory jsou Ondřej 
Chrobák, Jan Press, Jiří Macek a Jana Zielinski, je připravena 
ve spolupráci s Moravskou galerií a doplňuje ji projekce vizuálně 
zajímavých českých filmů z let 1918–2018. Viz Kino na výstavišti.

Co uvidíte? 
Maxim Velčovský – autorská socha s vlasteneckou tematikou
Tereza Rosalie Kladošová a Anna Štěpánková – velké nafukovací věže: 
Rozhledny
Jan Plecháč a Henry Wielgus – Orientace v současném světě – dílo 
ztvárněné formou bludiště
Tadeáš Podracký – volně stojící instalace: Jednotka mého života
Lucie Koldová – Věž poselství, která jiskrou zažehne oslavy 100 let 
od vzniku Československa
Vít Šimek a Štěpán Řehoř (H3T) – pomocí lešení vytvořili originální 
architekturu, do které jsou zasazena díla jednotlivých designérů
Tomáš Svoboda – jeho Archiv kódů ponese českou DNA prostřednictvím 
mimořádných děl designu posledních 100 let
Tomáš Luňák – ve spolupráci se skupinou ilustrátorů doplní výstavu 
projekcemi

STANDARTA
Krištof Kintera
26/5–17/6 bazén mezi pavilony G1 a G2
Výstava Avant Garde je doplněna venkovní instalací Krištofa Kintery, 
který ji na míru připravil právě pro Festival RE:PUBLIKA.
Instalace pracuje s větrem generovaným výkonnými turbínami 
namířenými na stožáry s vlajkami. Nejedná se však o standarty zemí 
a států, ale o prapory, které manifestují důležité morálně volní vlastnosti, 
které ve svém životě, chtě nechtě, musí zpracovávat každý jedinec. Vlajky 
před důležitými budovami většinou reprezentují země a jejich majestátní 
suverenity. Tentokrát prapory poháněné umělým větrem, estetiky spíše 
domácí až punkové, nikoli reprezentativní, poukazují na základní lidské 
vlastnosti, které jsou v životě nakonec to nejdůležitější.
Ve spolupráci s TIC BRNO.

26/5–17/6 pavilon G1
nejlepší současný design
mimořádná díla uplynulého století
skulpturální architektura

„Avant Garde znamená dívat se dopředu. Ctít pokrok a nenechat se 
svazovat předsudky. Brněnská avantgarda taková vždy byla,  

a proto jsme výstavu soudobého designu nazvali právě Avant Garde,“  
popisuje spolukurátorka projektu Jana Zielinski.
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Lucie Koldová – Puro Sparkle © Brokis

Krištof Kintera – skica instalace © Krištof Kintera



Dance Brno 100
Jedinečná evropská  

taneční událost

„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,“ říká Martin Glaser, ředitel Národního divadla Brno.
Dance Brno 100 poprvé v historii společně představuje soubory 
Národních divadel Polska, Slovenska, Srbska, Rakouska, Slovinska, 
Ukrajiny, Chorvatska, Maďarska a České republiky (Balet Národního 
divadla v Praze a Balet NdB). Festival navazuje na tradici 25 ročníků 
festivalu Tanec Brno. Jedná se skutečně o jedinečnou evropskou událost, 
která nemá svým záběrem ve střední Evropě obdoby. Nikdy se nestalo, 
že by se všechny tyto soubory setkaly na jednom místě.

Divadlo Reduta
23/5  Balet Národního divadla Brno 
Výstaviště Brno – pavilon F
26/5  Polský národní balet Varšava
29/5  Balet Slovenského národního divadla
31/5  Balet Národního divadla Bělehrad
3/6  Vídeňský státní balet / Volksoper 
6/6  Slovinský národní balet Lublaň
9/6  Balet Národního divadla v Praze 
11/6  Balet Chorvatského národního divadla v Zagrebu
16/6  Maďarský národní balet Budapešť 
Mahenovo divadlo
10/6 Balet Národní opery Lvov 

Začátky všech představení v 19 hodin.

Brno folklorní ukáže návštěvníkům festivalu během jediného víkendu 
na jednom pódiu rozdíly mezi lidovou hudbou, tancem a oděvem desítky 
nástupnických států, které vznikly po rozpadu Rakouska-Uherska.
V programu se představí vedle souborů z Moravy, Čech a Slovenska také 
účinkující z Rakouska, Maďarska, Chorvatska, Itálie, Ukrajiny, Slovinska, 
Bosny a Hercegoviny či Polska. 
Autorský tým, ve kterém figurují jména jako Jiří Plocek, Zlata Potyková, 
Milan Zelinka nebo József Szigetvári, zvýrazní momenty, v nichž se země 
navzájem prolínají, ale i ty, v nichž se odlišují.
„Léta jsme žili vedle sebe. Lidé z velké části Evropy. Aniž jsme si to 
uvědomovali, tak jsme navzájem ovlivňovali své životy a současně 
jsme se od sebe lišili. Před sto lety to přišlo, Rakousko-Uhersko se 
rozpadlo a v Evropě se objevilo několik samostatných států. V čem 
jsme odlišní a ve kterých momentech jsme si podobní v rovině toho 
‚obyčejného života‘? To je jedna z myšlenek, na kterou se pokoušíme 
odpovědět v programu Brno folklorní, v rámci oslav 100.  výročí vzniku 
samostatného Československa,“ říká Milan Zelinka, Společnost pro lidové 
tradice, z. s.

Brno folklorní
Lidová hudba nástupnických 

zemí monarchie

23/5–16/6 Výstaviště Brno – pavilon F  
Mahenovo divadlo, divadlo Reduta
národní balety – přední soubory devíti zemí 
na jednom místě
balet na výstavišti
největší přehlídka tanečních souborů  
ze střední a východní Evropy

9–10/6 Festivalová stage
dva dny plné folkloru
hudba, tanec, kroje
tradice 10 zemí na jednom místě
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Balet Národního divadla Brno © Pavel Hejný

Forrás – Százhalombatta, Maďarsko  
© Archiv Společnosti pro lidové tradice, z. s.



Re:lax zóna
Sporty v minulosti a dnes

100 let 100 knih
To nejzajímavější  
z naší literatury

26/5–17/6 pavilon V
stylizovaná sportoviště
úspěšní sportovci a olympionici 
II. československé všecyklistické hry

26/5–17/6 pavilon Morava
dvakrát 100 knih v pavilonu  
s osobitou atmosférou
interakce, autorská čtení, workshopy
Literární salon s vzácnými hosty

Téměř padesátka sportů se na výstavišti prezentuje ve stylizovaných 
sportovištích. V bazénu, tělocvičně, areálu lodních a zimních sportů, 
na sokolském a orelském cvičišti. Zasportujte si, potkejte se se 
sportovními legendami a hlasováním vyberte největší sportovní úspěch 
daného sportu. Na všech sportovištích se v průběhu festivalu konají 
soutěže pro veřejnost, většina sportovišť používá simulátory nebo 
trenažéry, některá mají X-BOX k vyzkoušení daného sportu.
„Nenabízme jen pohled na ‚branky, body a vteřiny‘ našich bývalých 
a současných sportovců, ale i uvolnění a aktivní odpočinek pro 
celou rodinu s možností vyzkoušet si vybrané sporty v historických 
i současných podobách,“ zve Martin Mikš, generální ředitel  
STAREZ SPORT.

Z bohatého doprovodného programu vybíráme:
výstava fotografií se sportovní tématikou
diagnostika – fyzické a motorické dovednosti 
výstava NF Věry Čáslavské 

Kromě hráčů zlaté Komety Brno, Sokolů, Orlů a olympijských akvabel se 
můžete potkat s ambasadory jednotlivých sportů, jakými jsou například 
hokejista Milan Hnilička, běžkyně na lyžích Kateřina Neumannová, plavec 
Martin Verner, basketbalista Jiří Welsch, házenkář Karel Nocar, gymnastka 
Jana Komrsková, atletka Šárka Kašpárková, fotbalista Antonín Panenka, 
volejbalistka Pavla Vincourová, tenista Roman Božek, lezec Adam Ondra, 
šermíř Alexander Choupenitch a mnoho dalších.

„Pavilon Morava, jehož výtvarnou koncepci připravila Fakulta architektury 
VUT, jsme věnovali tomu nejlepšímu z literatury uplynulého století. 
Design expozice, kterou může návštěvník samostatně a volně 
procházet, krásně doplňuje architekturu pavilonu. Programy mají 
různorodé formáty – od setkání s autory a ilustrátory přes workshopy 
až po multižánrové večerní pořady,“ nastiňuje Libuše Nivnická, ředitelka 
Knihovny Jiřího Mahena v Brně.

Poznejte to NEJ z naší literatury a bavte se! Vystaveno je 
100 vybraných českých knih pro dospělé čtenáře a 100 vybraných 
dětských knih. Zjistěte, jaké citáty jsou nejoblíbenější, i to, v jaké poloze 
lidé nejčastěji čtou. Připravena jsou pro vás relaxační lehátka, obří puzzle 
v zóně pro rodiče s dětmi i Literární salon, ve kterém budou probíhat 
kulturní, divadelní a hudební vystoupení. Absolvovat můžete také Mediální 
školu Českého rozhlasu!

Potkejte spisovatele a malíře Pavla Čecha, spisovatelku 
Alenu Mornštajnovou, herce a spisovatele Arnošta Goldflama, 
hudebního vědce a skladatele Miloše Štědroně, literárního vědce 
Jiřího Trávníčka nebo mezinárodně uznávaného autora knih pro děti, 
ilustrátora, grafika a tvůrce animovaných filmů Petra Síse.

„Vlastenectví je láska k vlastnímu národu, nikoli nenávist k jiným.“ 
Tento citát Tomáše G. Masaryka a citáty dalších autorů zaplavily v rámci 
projektu 100 let 100 knih také město Brno.
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Sportovní gymnastka Věra Růžičková © Archiv STAREZ-SPORT a. s.

Spisovatel a malíř Pavel Čech © Archiv Knihovny Jiřího Mahena v Brně



26/5–17/6 pavilon A2, Rotunda, Bauerův zámeček
komentované procházky po výstavišti
výstava Sousedství – Adolf Loos & Viktor Bauer
PechaKucha Night

26/5–17/6 pavilon H
dva protipóly tvorby světoznámého 
secesního malíře
vstupné 150 Kč, pro školy 100 Kč, 
rodinné vstupné 300 Kč
prodej vstupenek také on-line

Vystavujeme 
výstaviště

Brněnský architektonický  
manuál na výstavišti

Slovanská epopej, vystavovaná nyní v Brně, 
je světový unikát. Kombinuje dva světy Muchovy 
tvorby – majestátní cyklus pláten a jedinečnou 
sbírku plakátů. K výstavě největších pláten z cyklu 
Slovanská epopej se přidává nejrozsáhlejší sbírka 
Muchovy plakátové tvorby. Vznikla tak unikátní 
výstava, která nemá obdoby.
Celkem devět pláten, z nichž většina má rozměr 
8 × 6 metrů, je umístěno v hlavní lodi pavilonu 
H. Sbírka Richarda Fuxy je umístěna v prostoru 
pod galeriemi pavilonu – čítá bezmála dvě stovky 
artefaktů, mezi něž se kromě plakátů řadí také 
dekorativní panó, kalendáře, reklamy na nápoje, 
průmyslové výrobky a na nejrůznější společenské 
a kulturní události. Od roku 2013, kdy byla sbírka 
vystavena v Obecním domě v Praze, se podstatně 
rozšířila. V Brně máte šanci vidět řadu exponátů, 
které dosud nespatřily světlo světa.
Unikátní kombinace Muchova díla mohla 
vzniknout díky spolupráci Hlavního města Prahy 
jako majitele cyklu Slovanská epopej, statutárního 
města Brna, Veletrhů Brno a Nadačního fondu 
Richarda Fuxy, který spravuje sbírku plakátů. 
„Je pro nás velká čest, že takto významnou 
výstavu jednoho z nejproslulejších českých malířů 
všech dob přivítáme na brněnském výstavišti, 
navíc symbolicky v den, kdy náš areál oslaví 
90. výročí od svého otevření,“ říká Jiří Kuliš, 
generální ředitel Veletrhů Brno.

Brněnský architektonický manuál (BAM) zve na komentované procházky po výstavišti, na výstavu 
připomínající Viktora Ritter von Bauera, původního majitele pozemků pod dnešním výstavištěm, 
a na závěr festivalu na Pecha Kucha Night Brno #22 > Manuál Výstaviště Brno. 
Komentované prohlídky s historiky umění a jejich hosty budou každý den od 17 hodin a představí 
architektonické dějiny výstaviště.  Areál je jedinečným příkladem moderní architektury 20. let 
20. století, kdy vznikaly první pavilony podle návrhů předních čs. architektů, jakými byli Josef Gočár, 
Pavel Janák nebo Bohuslav Fuchs. Dostavován byl v 50. letech v tzv. bruselském stylu, kdy získal 
svou architektonickou dominantu, pavilon Z. 
Sraz s průvodci je u informačního stánku BAM v pavilonu A2,  kde si kdykoli během festivalu můžete 
vyzvednout oblíbené BAM brožury, i tu zbrusu novou s názvem Architektonický manuál Výstaviště 
Brno 1928–2018. Pro děti jsou připraveny omalovánky s tematikou poválečné architektury.
Do Bauerova zámečku na výstavu nazvanou Sousedství zve Terezie Petišková, ředitelka Domu umění 
města Brna: „Ukážeme také jedinou veřejně přístupnou zachovanou realizaci světoznámého architekta 
Adolfa Loose v jeho rodném městě – interiér Bauerova zámečku, který svým klasicistním vzhledem 
kontrastuje s okolními pavilony. Na výstavě zde umístěné získají návštěvníci představu o životě Bauerovy 
rodiny v sousedství nově budovaného areálu, pro jehož stavbu byli nuceni městu Brnu v roce 1922 
prodat své pozemky.“ 

Slovanská 
epopej

Proslulá plátna  
Alfonse Muchy 

doplněná  
sbírkou plakátů
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Výstaviště Brno © Archiv Muzea města Brna

Expozice Slovanské epopeje – vizualizace 
© Archiv Výstaviště Brno



„Já, cca tříletý, těsně před tím, než jsem se rozplakal, protože můj tatínek, který vždy všechno vyřešil, zapadl 
s Tatraplanem do písku na přehradě Seč a musel nás vytáhnout traktor. Než přijel (ten traktor), propadl jsem 
absolutní panice, že na tomto místě všichni budeme muset bydlet a posléze i zemřeme a už se nikdy nevrátíme 
domů.“ Osobní vzpomínka Pavla Anděla, kreativního ředitele Festivalu RE:PUBLIKA.

Festival vytvořil veřejně přístupnou databázi neznámých rodinných příběhů a s nimi souvisejících fotografií. 
Databáze je přístupná on-line na www.republikafotky.cz a vybrané příběhy jsou prezentovány přímo na festivalu 
v plenéru Výstaviště Brno.
Mapuje příběhy míst, obyčejných lidí a velkých i malých okamžiků republiky. Příběhy míst, kolem nichž 
každý den chodíme a o jejichž historii často nic netušíme. Příběhy lidí, jejichž životy mohou být nabitější než 
životopisy historických osobností. Okamžiky od drobných radostí až třeba po návštěvu velkolepé výstavy 
k desátému výročí republiky na brněnském výstavišti.
Do projektu se zapojily také školy. Žáci 1. stupně ZŠ tvořili a posílali koláže fotek, žáci 2. stupně ZŠ a středoškoláci 
natáčeli videa a umělecké obory ZUŠ, SŠ a VŠ vytvářely komiksové příběhy podle fotek svých rodičů a prarodičů.

Za projekty Snímeček, prosím?  a Příběhy fotek stojí realizační agentura festivalu CONCEPT LINE.

Jste-li na festivalu v sobotu či v neděli, nezapomeňte si pořídit originální snímek na památku ve speciálním fotokoutku 
s vizuálem Festivalu RE:PUBLIKA!

Příběhy fotek
Unikátní archiv osobních vzpomínek

Fotokoutky
CEWE – Fotolab

Za starých časů chodívali amatérští fotografové na špacír a nabízeli rodinkám zvěčnění. 
Festival RE:PUBLIKA k tomu vyzval fotografy profesionální. Osm špičkových fotografů nabízí osm 
originálních pohledů. Jejich zaměření je různorodé – vzniknou fotografie dokumentární, portrétní, 
reklamní, reportážní či street foto. Každý fotograf přistupuje k focení s vlastním kreativním záměrem 
a výsledkem je originální fotografický dokument, mix odlišných přístupů k zachycení reality.
Osm víkendových dní, osm našich současných předních fotografů a osm odlišných pohledů na festival. 
Někteří přijedou s připraveným konceptem, někteří přizpůsobí finální koncept místu dění, aktuální situaci 
či atmosféře v den focení.

Snímeček prosím?
Naši přední profesionální fotografové  

a jejich pohled na festival

26/5 Antonín Kratochvíl
27/5 Jan Šibík
2/6 Jindřich Štreit
3/6 Dita Pepe
9/6 Karel Cudlín
10/6 Tomáš Třeštík
16/6 Markéta Navrátilová
17/6 Bohdan Holomíček

Snímeček prosím?
Naši přední profesionální fotografové  

a jejich pohled na festival

26/5 Antonín Kratochvíl
27/5 Jan Šibík
2/6 Jindřich Štreit
3/6 Dita Pepe
9/6 Karel Cudlín
10/6 Tomáš Třeštík
16/6 Markéta Navrátilová
17/6 Bohdan Holomíček
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Srdečně zveme do pavilonu A s mimořádně 
zajímavou architekturou, který byl postaven jako 

železobetonový skelet s vyzděným obvodovým 
pláštěm a prosklenou střechou.

Janáček v Brně 
Fotografická výstava  

představuje historické  
snímky zachycující  

Leoše Janáčka na různých  
místech Brna, tedy města,  

se kterým byl jeho život  
i dílo v těsném spojení. 

Paměť národa:  
Tenkrát v Brně  

Výstava neziskové  
organizace Post Bellum  

na speciálních watchtowerech  
vypráví příběhy deseti  

brněnských pamětníků,  
kteří v Brně zažili  

nejzásadnější dějinné  
události. 

 Má vlast  
zblízka a nahlas 
Světová premiéra  

audiovizuální výstavy  
České filharmonie v londýnské  

produkci! Od tvůrců  
zahajovacího ceremoniálu  

olympijských her  
v Londýně. Na Festivalu 

RE:PUBLIKA od 8/6.

Brněnský 
architektonický  

manuál
Infostánek se zbrusu novým 
Architektonickým manuálem 

BVV 1928–2018  
a komentovanými  

procházkami.

Pohled  
do mikrosvěta  

kolem nás 
Výstava velkoplošných  

fotografií běžných  
maličkostí, které nás dnes  

a denně obklopují.

Cestovatelské  
legendy 

Osobnosti, které proslavily 
republiku. Prostorová expozi-
ce s trojrozměrnými exponáty 

jako náčelnické křeslo nebo 
rituální totemy. Jiří Hanzelka, 

Miroslav Zikmund  
a další

Výstava  
chemických aparatur  

a laboratorních  
pomůcek  

Předvedení běžných  
laboratorních aparatur  
a pomůcek s odborným  

výkladem. 

Já a Sokol  
Expozice Sokola  

Brno I zachycující vliv 
sokolského  

hnutí na architekturu,  
výtvarné umění,  

fotografii, design…

Ať žije  
republika!!!

Výstava Technického 
muzea v Brně  

představující důležité  
milníky ve vývoji naší 

vlasti a průmyslu.

Party  
v 21. storočí 

Limitovaná kolekcia  
obrazov takmer  

zaniknutých  
slovenských párt.

50 let divadla 
Husa na provázku 

Výstava fotografií  
divadla, které  

má křídla.

Divadlo vědy
Že chemie není žádná nuda  

a umí i chutnat, ukáží  
na pokusech zkušení  

experimentátoři z Fakulty  
chemické VUT v Brně.

Velké dějiny –  
malá země  

Výstavu s podtitulem  
Podzim roku 1918 na jižní  

Moravě a několik diskusních  
akcí připravil festival  

Meeting Brno.

Příběhy fotek  
Unikátní archiv osobních  
vzpomínek. Koláže fotek  

žáků 1. stupně ZŠ a komiksy  
uměleckých oborů  

ZUŠ, SŠ a VŠ.

Pavilon A



PROGRAM V PAVILONECH
G1

Avant Garde – výstava designu a architektury

KV   Kino na výstavišti

V

Re:lax zóna – sporty v minulosti a dnes

H

Slovanská epopej – Alfons Mucha

F

Dance Brno 100 – taneční festival

PAVILON MORAVA
100 let 100 knih – to nejlepší z naší literatury

KRÁLÍKOVO DIVADLO
Divadlo (expozice, kavárna, stage)

BAUERŮV ZÁMEČEK
Výstava Sousedství – Adolf Loos & Viktor Bauer 

A

Já a Sokol – výstava Sokola Brno
Ať žije republika!!! – výstava Technického muzea v Brně
50 let Divadla Husa na provázku – výstava fotografi í k narozeninám divadla
Velké dějiny –  malá země: Podzim roku 1918 na jižní Moravě – 

výstava festivalu Meeting Brno  
Paměť národa: Tenkrát v Brně – výstava neziskové organizace Post Bellum
Janáček v Brně – výstava TIC BRNO a Moravského zemského muzea
Divadlo vědy – Fakulta chemická VUT interaktivně
Cestovatelské legendy – Jiří Hanzelka, Miroslav Zikmund a další
Příběhy fotek – studentské fotokoláže a komiksy
Brněnský architektonický manuál – infostánek
Party v 21. storočí – limitovaná kolekcia obrazov takmer zaniknutých slovenských párt
Má vlast zblízka a nahlas – audiovizuální výstava České fi lharmonie od 8/6/2018

PROGRAM V PLENÉRU
KK   Krištof Kintera / STANDARTA

GZ   Gastrozóna

KP   Kavárna PRAHA

SI   Světelné instalace (pouze o víkendech)

Infomapa
Festivalu

Z

P

PP

Bauerův
zámeček

PROVOZNÍ ŘÁD
Nevstupujte do areálu pod vlivem alkoholu 
a jiných návykových látek, v pracovním 
a znečištěném oděvu. Dodržujte Provozní 
řád festivalu. Děkujeme.

Návštěvník vstupem do areálu vyjadřuje 
souhlas s tím, že v průběhu akce mohou 
být pořizovány jeho audio-vizuální záznamy 
či fotografi e, které mohou být následně 
užity pořadatelem akce způsobem, jaký 
lze s ohledem na povahu akce rozumně 
předpokládat.
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AREÁL
VÝSTAVIŠTĚ

BRNO

rotunda

pavilon Morava

Králíkovo
divadlo

VSTUP OD 
PARKINGU Vstup Dance

Brno 100G2

BE

C

KK
KV

SI

G1

F V

A

A

H

INFO-
STÁNEK

FESTIVALU

GASTRO-
ZÓNA

HLAVNÍ 
VCHOD

SI

KP

P

DĚTSKÝ 
KOUTEK

zóna pro matky
s dětmi

FESTIVALOVÁ 
STAGE

DIVADELNÍ 
STAGE

P



KAŽDÝ DEN K VIDĚNÍ A ZAŽITÍ
Avant Garde – výstava designu a architektury   pavilon G1
Re:lax zóna – sporty v minulosti a dnes pavilon V
100 let 100 knih – to nejlepší z naší literatury   pavilon Morava
*Alfons Mucha – dva světy   
Slovanská epopej a sbírka plakátů          pavilon H
Adolf Loos & Viktor Bauer – výstava BAM   Bauerův zámeček 
Brněnský architektonický manuál 
stánek a komentované procházky každý den od 17.00 pavilon A2
Divadlo – expozice a kavárna  Králíkovo divadlo
Gastrozóna – speciální menu první republiky u pavilonu H
Krištov Kintera – STANDARTA  
umělecká instalace    mezi pavilony G1 a G2
Kavárna PRAHA Králíkovo divadlo 
Příběhy fotek – místa, lidé, okamžiky     plenér
Paměť národa: Tenkrát v Brně – watchtowery Post Bellum   plenér
Kino na výstavišti     pavilon G2

VÝSTAVY       pavilon A1
Já a Sokol – výstava Sokola Brno 
Ať žije republika!!! – výstava Technického muzea v Brně
Party v 21. storočí – limitovaná kolekce obrazů slovenských  
tradičních čelenek 
50 let Divadla Husa na provázku – výstava fotografií
Velké dějiny – malá země: Podzim roku 1918 na jižní Moravě – 
výstava festivalu Meeting Brno  
Paměť národa: Tenkrát v Brně – výstava neziskové organizace Post Bellum
Janáček v Brně – výstava TIC BRNO a Moravského zemského muzea
Divadlo vědy – Fakulta chemická VUT – chemie není nuda a může i chutnat! 

KAŽDÝ DEN KROMĚ PONDĚLÍ
Festivalová stage – desítky koncertů a DJ‘s  u pavilonu Morava
Divadelní stage – divadelní představení, koncerty,  
poezie, stand-up    u Králíkova divadla

PÁTKY, SOBOTY, NEDĚLE
Světelná instalace – Brocken 5.2. (Yasuhiro Chida)  mezi pavilony V a A2
Pá, So, Ne – celý den 
Audiovizuální instalace – Prospect (Hyperbinary) na věži výstaviště 
Pá, So – 21.30, 22.00, 22.30, Ne – 20.30                                                                                                                               

SOBOTY, NEDĚLE
Snímeček, prosím? – originální fotografický dokument  
8 světových fotografů   Výstaviště Brno
VIDA! Časograf! – science show zábavního vědeckého parku  
v 13.00, 15.00, 17.00  pavilon V
Fotokoutek CEWE – Fotolab – originální snímek na památku plenér
Trhy – řemesla, výrobky, praktické ukázky plenér
Gastrozóna – rozšířené speciální menu první republiky  u pavilonu H

VE VLASTNÍM REŽIMU
*Dance Brno 100 – balet 23/5–16/6   pavilon F
Brno folklorní – folklor 9–10/6   Festivalová stage

Z DALŠÍHO PROGRAMU VYBÍRÁME
Elektronová mikroskopie – Tescan Brno 26–27/5, 16–17/6 pavilon A1
Setkání s Olgou Sommerovou, Věrou Růžičkovou  
a NF Věra Čáslavská – 28/5 v 18.00 Rotunda
Mýdlový workshop pro malé alchymisty se studiem LLEV –  
29/5 v 10.00 a 11.30 pavilon G1 
*Colin Currie a soudobá klasika – 31/5 v 19.30 Rotunda
Záchranáři dětem – program IZS JMK 2/6 pavilon B
Dětský víkend s Technickým muzeem Brno – 2–3/6 pavilon A1
Závody mopedů Stadion: O pohár primátora města Brna  
a ředitele TMB – 9/6 mezi pavilony Z a F
Origami: Furinkaï Company (FR) / Satchie Noro  
& Silvain Ohl – 10/6 v 18.30 hodin pavilon A
Setkání s farářem Zbigniewem Czendlikem  
a Daliborem Štruncem – 13/6 v 16.00 pavilon V
Přednáška Jany Kořínkové Sousedství – Adolf Loos  
a Viktor Bauer – 15/6 v 17.00 Bauerův zámeček 
PechaKucha Night Brno #22 – Manuál Výstaviště Brno   
16/6 v 19.00 Rotunda

PROGRAM MIMO VÝSTAVIŠTĚ BRNO
100 let 100 knih – 14/5–17/6
Citáty známých osobností zaplavily město Brno. Jezdí na tramvajích, visí na stožá- 
rech veřejného osvětlení, protékají vodní oponou před Janáčkovým divadlem, 
narazíte na ně v kavárnách i na chodnících… Mějte oči otevřené a čtěte!

Okamžiky století – 19/5–17/6
ČTK oslaví letos v říjnu sto let od svého vzniku. Byla založena ve stejný den 
jako Československo a k tomuto společnému výročí připravila výstavu 
fotografií na Moravském náměstí v Brně.

OTEVÍRACÍ DOBA  
FESTIVALU

Areál a expozice
Ne – Čt 9.00 – 21.00  

(expozice zavírají ve 20.00)
Pá, So 9.00 – 23.00  

(expozice zavírají ve 22.00)

Gastrozóna
Ne–Čt 9.00–21.00 (11.00–20.00 hlavní gastro)

Pá 9.00–23.00 (11.00–22.00 hlavní gastro)
So 9.00–23.00 (10.00–22.00 hlavní gastro)

Kavárna PRAHA
po–čt 14.00–21.00 | pá 14.00–23.00

so 10.00–23.00 | ne 10.00–21.00

Festival 
RE:PUBLIKA
26/5–17/6/2018
vstupné na většinu akcí je zdarma
programy se vstupným jsou  
označeny hvězdičkou* 

Festival RE:PUBLIKA – program14   



Festival RE:PUBLIKA  – program 15   

Literární salon
Autorská čtení, besedy, kulturní, divadelní 
a hudební vystoupení v pavilonu Morava.
Sobota 26/5 
13.00 Odpolední tančírna Swing Wings
18.30  Komorní hudební divadlo Brno HAŠLERKY  

aneb Ta naše písnička česká 
Neděle 27/5
10.30 Český rozhlas Jak se dělá rozhlas
14.30 Český rozhlas Jak se dělá rozhlas
17.30 LiStOVáNí Legenda Z + H
Pondělí 28/5
10.30 Český rozhlas Mediální škola
Úterý 29/5
10.30  Soukromé divadlo Zdeňka Ševčíka  

Pohádky z bedny
14.30 DIFA JAMU Nestárnoucí melodie
17.30 Miloš Štědroň Prvorepubliková brněnská   
 hudební scéna
Středa 30/5
10.30 Storytelling Ať žije republika!
14.30 Autorské čtení Juraj Šebesta: Keď sa pes smeje 
17.30 Literárne informačné centrum Bratislava    
 autorská čtení
Čtvrtek 31/5
10.30 Tančírna Swing Wings 
18.30 Divadlo hudby a poezie AGADIR
 Sylvie Richterová 
Pátek 1/6
10.30 + 14.30 Divadlo Kufr Sportovní pohádka
Sobota 2/6
10.30 Cena Zlatá stuha
14.00 Petr Sís setkání a beseda ve spolupráci  
 s Meeting Brno
15.00  Raketa prezentace vydavatelství Labyrint 
17.00  Cena Zlatá stuha
19.00  Pavel Čech setkání a beseda
Neděle 3/6
10.30  LiStOVáNí Jiří Trnka: Zahrada
14.30  LiStOVáNí Pavel Šrut: Lichožrouti
17.30  LiStOVáNí Jerzy Kosinski: Byl jsem při tom
Pondělí 4/6
10.30  Český rozhlas Mediální škola
Úterý 5/6
10.30 Jiří Trávníček Brno poetické
14.30 Jiří Trávníček Česká čtenářská republika
18.30 Anasoft litera / Magnesia Litera  
 ochutnávka autorského čtení s vítězi
Středa 6/6
10.30 Živá abeceda workshop Fa architektury VUT
Čtvrtek 7/6
10.30 Živá abeceda workshop Fa architektury VUT
18.30 Alena Mornštajnová autorské čtení a beseda 
Pátek 8/6
10.30 LiStOVáNí Petra Dvořáková: Flouk a Líla
14.30 LiStOVáNí James Dawson: Jak být klukem /   
 Hayley, Long: Jak být holkou
17.30 LiStOVáNí Michal Viewegh: Zpátky ve hře
Sobota 9/6
10.30 Divadlo MALÉhRY Jak na příšery
14.30 Divadlo PIKI slovenské představení pro děti
17.30 Divadlo MALÉhRY Čtení ke kafi  
Neděle 10/6
10.30 Český rozhlas Morava, země neznámá 
14.30 Český rozhlas Morava, země neznámá 
Pondělí 11/6
10.30 Český rozhlas  Mediální škola
17.30 Kytice pro Republiku komponovaný program   
 věnovaný první republice 
Úterý 12/6
13.00 Kulatý stůl Knihovna, věc veřejná
18.00 Arnošt Goldflam autorské čtení, beseda
Středa 13/6
10.30 Divadlo Sandry Riedlové Africká pohádka
15.30 Čtenářský klub Knihovny Jiřího Mahena
17.30  Literárne informačné centrum Bratislava 

autorská čtení
Čtvrtek 14/6
10.30 Tančírna Swing Wings 
17.30  Literárne informačné centrum Bratislava 

autorská čtení
Pátek 15/6
10.30 Prezentace knihy Nový dům Brno / New house   
 Brno / 1928
14.30  Prezentace knihy Villa Tugendhat. Zahrada /  
 The Garden
17.30 Literárne informačné centrum Bratislava   
 autorská čtení
Sobota 16/6
14.30 Cesta mezi řádky aneb Literatura jako road  
 radio – 10 autorských radiodokumentů.  
 Gruzínská čítanka –  rokování u kulatého stolu na 
 téma literatura ve filmu a rozhlase
Neděle 17/6
10.30 Kremnické divadlo v podzemí – Prečo sa morka  
 prala s krůtou
Změna programu vyhrazena!

OPENING VÍKEND 26–27/5
100 let od vzniku Československa. 90 let od slavnostního otevření brněnského výstaviště tehdejším 
prezidentem Tomášem G. Masarykem. Je na co navazovat a co slavit! V sobotu ožije celé výstaviště 
i prostory mimo něj. Zahájení festivalu RE:PUBLIKA a otevření areálu výstaviště proběhne v pravé 
poledne, ale už dopoledne pro vás bude před výstavištěm připraven zajímavý program. 
26/5
Tomáš G. Masaryk, Tomáš Klus, Jana Kirschner, Rozhlasový Big Band Gustava Broma, DJ Schaff.
Průjezd kolony dobových aut městem, 300 slavnostních praporů a jedinečná světelná show. 
Slavnostní otevření všech pavilonů a expozic.
Gastrozóna se specialitami první republiky, kavárna a dobové trhy.
27/5
Komentovaná prohlídka Avant Garde. 
Setkání s fotbalistou Petrem Švancarou.
Banjo Band Ivana Mládka a další.

RODINNÝ VÍKEND 1–3/6
Mezinárodní den dětí se speciálním programem ve všech pavilonech. Mnoho exkluzivních hostů, 
projekce youtube filmů, vernisáž koláží a komiksů, technické experimentárium, divadlo vědy, 
dětský hasičský sport, dobová policejní, hasičská a vojenská technika. A skákací hrad!
2/6
Soutěže a ukázky dobových vozidel a hasičského sportu pro mládež.
„Záchranáři dětem“ – program pro děti ve spolupráci se složkami IZS JMK. Těšit se můžete na soutěže 
a ukázky práce jednotlivých složek.
Šroubky a Matičky – série stanovišť s programem zacíleným na rozvoj jemné motoriky u dětí.
Jízda zručnosti s vysokozdvižným vozíkem ovládaným vysílačkou.
Hra s památkami (kulomet, zbraně, ruční mlýnky, kování).
Výstava dobové policejní, hasičské a vojenské techniky jako bojové vozidlo pěchoty BVP, nákladní 
terénní automobil V3S.
Výstava „Komunikujeme“ – cesta dětí k vědě a technice.
Dětská verze hasičského závodu TFA simulujícího práci hasiče při zásahu.                                                     
3/6
Série stanovišť s programem, v němž děti plní úkoly z oblasti řemesel, vědy a techniky.
Výstava dobové policejní, hasičské a vojenské techniky (bojové vozidlo pěchoty BVP, nákladní terénní 
automobil V3S).
EXPERIMENTÁRIUM – hravá výstava s interaktivními exponáty.

PRVOREPUBLIKOVÝ A FOLKLORNÍ VÍKEND 8–10/6
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.
9/6
Závod historických mopedů Stadion v kategoriích standard, speciál a recese + výstava motocyklů ze 
sbírek Technického muzea v Brně.
Sraz majitelů a milovníků veteránů motocyklů Jawa menších kubatur.
45. výročí hasičské olympiády konané v Brně.
Každou celou hodinu ukázky požárního sportu – požární útok, běh na 100 m. 
Jak se cvičilo před 45 lety na hasičské olympiádě v Brně a jak dnes?
Beseda s účastníky olympiády.
10/6
II. československé všecyklistické hry.
45. výročí hasičské olympiády konané v Brně.
Výstavní expozice s dobovými dokumenty. Historická a současná dráha hasičského sportu 
i s praktickými ukázkami na volné ploše.

FINÁLE GRANDE – NA SHLEDANOU ZA 100 LET 15–17/6
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.
16/6
Maďarský národní balet Budapešť, Circus Ponorka, ANNA K. a mnozí další.
Epilog Ignis Brunensis 2018 – ohňostroj nad hradem Špilberk.
17/6
Poslední den festivalu se můžete těšit například na koncert Michala Hrůzy, film Pelíšky Jana Hřebejka 
a naposled také rozzáří věž výstaviště speciální světelná show. A festivalu bude konec.



Úterý 5/6
14.00 Sedmikrásky (1966) Věra Chytilová
16.00 Holubice (1960) František Vláčil
18.00 Alois Nebel (2011) Tomáš Luňák
Středa 6/6
14.00 Obchod na korze (1965) Ján Kadár, Elmar Klos
16.00 Adéla ještě nevečeřela (1977) Oldřich Lipský
18.00 Kristián (1939) Martin Frič
Čtvrtek 7/6
14.00 Vynález krásy (1994) Marek Najbrt
16.00 Kdo je kdo v mykologii (2016) Marie Dvořáková
18.00 Ropáci (1988) Jan Svěrák
16.00 Ostře sledované vlaky (1966) Jiří Menzel
18.00 Fimfárum (1963) Jan Werich 
  Fimfárum Jana Wericha (2002) 

Vlasta Pospíšilová, Aurel Klimt
Pátek 8/6
14.00 Vynález zkázy (1958) Karel Zeman
16.00  Pojď te pane, budeme si hrát – 1 – Potkali se 

u Kolína (1965)
  Pojď te pane, budeme si hrát – 2 – Jak jeli 

k vodě (1965)
  Pojď te pane, budeme si hrát – 3 – 

K princeznám se nečuchá (1965)
  Pojď te pane, budeme si hrát – 4 – Jak jedli 

vtipnou kaši (1966)
  Pojď te pane, budeme si hrát – 5 – Držte si 

klobouk (1966)
  Pojď te pane, budeme si hrát – 6 – Jak šli spát 

(1967) Břetislav Pojar, Miroslav Štěpánek
18.00 Rozmarné léto (1967) Jiří Menzel 
Sobota 9/6
14.00 Krtek a kalhotky (1957)
 Krtek a paraplíčko (1971)
 Krtek zahradníkem (1969)
 Krtek a zelená hvězda (1969)
 Krtek a lízátko (1970)
 Krtek a kamarádi (1995)
 Krtek a robot (1995)
 Krtek a žabka (2002)
 Krtek a flétna (1999)
 Krtek a sněhulák (1997) Zdeněk Miler
16.00 Valerie a týden divů (1970) Jaromil Jireš
18.00 Postřižiny (1980) Jiří Menzel
Neděle 10/6
14.00 Extase (1932) Gustav Machatý
16.00 Ukradená vzducholoď  (1966) Karel Zeman
18.00 Hoří, má panenko (1967) Miloš Forman
Pondělí 11/6
14.00 Spalovač mrtvol (1968) Juraj Herz
16.00 Holubice (1960) František Vláčil
18.00 Stříbrný vítr (1954) Václav Krška
Úterý 12/6
14.00 Kouř (1991) Tomáš Vorel st.
16.00 Tři veteráni (1983) Oldřich Lipský
18.00 O slavnosti a hostech (1966) Jan Němec
Středa 13/6
14.00 Sedmikrásky (1966) Věra Chytilová
16.00 O slavnosti a hostech (1966) Jan Němec
18.00 Obchod na korze (1965) Ján Kadár, Elmar Klos
Čtvrtek 14/6
14.00 Rozmarné léto (1967) Jiří Menzel
16.00  Pojď te pane, budeme si hrát – 1 – Potkali se 

u Kolína (1965)
  Pojď te pane, budeme si hrát – 2 – Jak jeli 

k vodě (1965)
  Pojď te pane, budeme si hrát – 3 – 

K princeznám se nečuchá (1965)
  Pojď te pane, budeme si hrát – 4 – Jak jedli 

vtipnou kaši (1966)
  Pojď te pane, budeme si hrát – 5 – Držte si 

klobouk (1966)
  Pojď te pane, budeme si hrát – 6 – Jak šli spát 

(1967) Břetislav Pojar, Miroslav Štěpánek
18.00 Ukradená vzducholoď  (1966) Karel Zeman
Pátek 15/6
14.00 Kdo chce zabít Jessii? (1966) Václav Vorlíček
16.00 Alois Nebel (2011) Tomáš Luňák
18.00 Ikarie XB 1 (1963) Jindřich Polák
Sobota 16/6
14.00 Pyšná princezna (1952) Bořivoj Zeman
16.00 Zahrada (1974) Břetislav Pojar
18.00 Pytlákova schovanka (1949) Martin Frič
Neděle 17/6
14.00  Jáchyme, hoď  ho do stroje! (1974) 

Oldřich Lipský
16.00 Lekce Faust (1993) Jan Švankmajer
18.00 Pelíšky (1999) Jan Hřebejk
Změna programu vyhrazena!

Festivalová stage
Festival RE:PUBLIKA ve spolupráci 
s hudebním portálem MusicMap 

Sobota 26/5
14.30 Tomáš Klus
18.00 Rozhlasový Big Band Gustava Broma
20.00 Jana Kirschner (SK)
21.00 DJ Schaff       
Neděle 27/5
14.00 Vlny
16.00 Hrdza (SK)
18.00 Banjo Band Ivana Mládka            
Úterý 29/5
16.00 Self Made
18.00 Seventh Passion
20.00  Kontrolla
Středa 30/5
16.00 Saville Row
18.00 Led Zeppelin revival
20.00 Red Hot Chili Peppers revival
Čtvrtek 31/5
16.00 The Priester Sisters
18.00 The Fireballs
20.00 Kolenem
Pátek 1/6
16.00 Poetika
18.00 O5 a Radeček
20.00 MIDI LIDI
21.00 Video DJ
Sobota 2/6
14.00 Divadlo Radost. Hudební pásmo  
 „100 let republiky s Radostí“
16.00 Koncert Kašpárek v rohlíku
18.00 Dětská diskotéka
20.00 Meteor „z Prahy“
21.00 Video DJ
Neděle 3/6
14.00 Jakub Ondra
16.00 David Stypka
18.00 Mirai
Úterý 5/6
16.00 Sematam (SK) 
18.00 Blue Zodiak (SK)
20.00 Družina (SK)
Středa 6/6
16.00 Black Mercury 
18.00 Lidopop
20.00 Zadáci
Čtvrtek 7/6
16.00 Idio&Idio 
18.00 Tres Quatros Kvintet
20.00 Peter Lipa (SK)
Pátek 8/6
16.00 Leon
18.00 Lucie Redlová
20.00 PROGRES 2
21.00 Video DJ
Sobota 9/6
14.00 Brno folklorní (přehlídka souborů    
 nástupnických států monarchie)
18.00  Pěvecký sbor Lumír (CZ) + Košický   

spevácky zbor učitelov (SK)
20.00 Ondřej Ruml a Swing Band
21.00 Video DJ
Neděle 10/6
14.00  Brno folklorní (přehlídka souborů    

nástupnických států monarchie)
19.30 Jaroslav Uhlíř
Úterý 12/6
16.00 Milan Kašuba a Vincenc Kummer
18.00 Django Jet
20.00 Swing Gang (SK)
Středa 13/6
16.00 Peter Juhás (SK)
18.00 Narajama
20.00 Cimbal Classic
Čtvrtek 14/6
16.00 The Fellas
18.00 Modrý cimbál
20.00 Tomáš Kočko & Orchestr
Pátek 15/6
16.00 MF (SK)
18.00 November 2nd
20.00 BUTY
21.00 Video DJ
Sobota 16/6
14.00 Circus Ponorka (Honza Ponocný)
16.00 Karmen Pál-Baláž (SK)
18.00 Komajota (SK)

20.00 ANNA K.
21.00 Video DJ
Neděle 17/6
13.00 Diva Baara
15.00 Melody Gentlemen
18.00 Michal Hrůza
Změna programu vyhrazena!

Kino na výstavišti
V rámci doprovodného programu projektu 
Avant Garde jsou v pavilonu G1 připraveny  
projekce  vizuálně zajímavých českých 
filmů 1918–2018.
Sobota 26/5
14.00 Alois Nebel (2011) Tomáš Luňák
16.00 Lekce Faust (1993) Jan Švankmajer
18.00 Cesta do pravěku (1955) Karel Zeman
Neděle 27/5
14.00 Tři veteráni (1983) Oldřich Lipský
16.00 Pyšná princezna (1952) Bořivoj Zeman
18.00 Fimfárum (1963) Jan Werich
Pondělí 28/5
14.00 Zahrada (1974) Břetislav Pojar
16.00 Pytlákova schovanka (1949) Martin Frič
18.00 Jáchyme, hoď  ho do stroje! (1974)   
 Oldřich Lipský
Úterý 29/5
14.00 Kdo chce zabít Jessii? (1966) Václav Vorlíček
16.00 Vynález zkázy (1958) Karel Zeman
18.00 Stříbrný vítr (1954) Václav Krška
Středa 30/5
14.00 Kristian (1939) Martin Frič
16.00 Valerie a týden divů (1970) Jaromil Jireš
18.00 Ostře sledované vlaky (1966) Jiří Menzel
Čtvrtek 31/5
14.00 Adéla ještě nevečeřela (1977) Oldřich Lipský
16.00 Postřižiny (1980) Jiří Menzel
18.00 Spalovač mrtvol (1968) Juraj Herz
Pátek 1/6
14.00 Ikarie XB 1 (1963) Jindřich Polák
16.00 Kouř (1991) Tomáš Vorel st.
18.00 Hoří, má panenko (1967) Miloš Forman
Sobota 2/6
14.00 Návštěvníci – 1 – Země roku 2484  
 Návštěvníci – 2 – Výprava do minula  
 Návštěvníci – 3 – Návštěvníci přicházejí  
 (1983) Ota Hofman, Jindřich Polák
16.00 Návštěvníci – 4 – Akce. Sešit 1  
 Návštěvníci – 5 – Hlavně nenápadně  
 Návštěvníci – 6 – Tajemství velkého učitele   
 (1983) Ota Hofman, Jindřich Polák
18.00 Návštěvníci – 7 – Půlnoční kolotoč  
 Návštěvníci – 8 – Genius v hladomorně  
 Návštěvníci – 9 – Sólo pro návštěvníky  
 (1983) Ota Hofman, Jindřich Polák
Neděle 3/6 
14.00  Návštěvníci – 10 – Stav nouze 

 Návštěvníci – 11 – Stane se zítra 
 Návštěvníci – 12 – Peníze z hvězd  
(1984) Ota Hofman, Jindřich Polák

16.00  Návštěvníci – 13 – Prozrazení  
 Návštěvníci – 14 – Po nás potopa  
 Návštěvníci – 15 – Návrat do budoucnosti 
(1984) Ota Hofman, Jindřich Polák

18.00 Pelíšky (1999) Jan Hřebejk
Pondělí 4/6
14.00 Lekce Faust (1993) Jan Švankmajer
16.00 Vynález krásy (1994) Marek Najbrt
18.00 Extase (1932) Gustav Machatý
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Na festivalu 
se nebudete nudit 

ani minutu!



Divadlo 
na výstavišti
Program Divadelní stage

Sobota 26/5
14.00 Peter Juhás (SK) 
16.30  Spálený sušenky hudební koktejl inspirovaný 

západní Afrikou
18.00  Stand-up Na mikrofon Adéla Elbel, Jaroslav Cerman
19.00 DJ Romano Porni
Neděle 27/5
14.00 Kočovné divadlo Ad Hoc S úsměvem nepilota
16.00  Milan Kašuba + Vincenc Kummer  

( jazz kontrabas + kytara)
18.00 Pavel Čadek písničkář s violoncellem
Úterý 29/5
16.00  Christmas: Málo cynismu na toto mesto (SK) 

comedy show
18.00  ExCe(e)s 34 mm srážek na hlavě Roberta McKenny
Středa 30/5
16.00 Divadlo Facka Tůdle Nůdle 
18.00  Hazafele (maďarsko-slovensko-moravsko-

cikánská hudba)
Čtvrtek 31/5
16.00 Tyjátrio (šanson, gypsy, swing)
18.00 Friday Jazz Session ( jazz, swing)
Pátek 1/6
16.00 Malé velké divadlo O pekařském štěstí
18.00 Tereza Marečková s kapelou
19.00 DJ Jane Miltz
Sobota 2/6
14.00 Zoe Hayter (ČR/Anglie)
16.00  Králíci z klobouku divadlo Špílberg
18.00 Trdlo čtení divadlo Netratrdlo
19.00 Hnát the DJ
Neděle 3/6
14.00 Rozárčina postýlka divadlo Aldente 
16.00  Mína a kouzelná babička divadlo Paravánek
18.00 Tetiny v ZOO brněnské písničkové tetiny
Úterý 5/6
16.00 Divadlo Pohádka Praha Princezna Konvalinka
18.00  Harmonie studentů dechového oddělení 

Konzervatoře Brno 
František Kramář – Partita in B, op. 78 
Wolfgang Amadeus Mozart – Serenáda Es dur, K. 375

Středa 6/6
16.00  Divadlo mladých Kalorik Dobrý deň, pán kolega!
17.30 Jakub Urban Chameleon
18.45 Jay Delver (pop-funk)
Čtvrtek 7/6
16.00 Divadlo mladých Kalorik To je on…
17.30  Adam Faun Magula (SK) hangdrum, fujara, 

dvojpíšťala, basa
19:00  NEKROteatro Borderline
Pátek 8/6
16.00 Malé velké divadlo O Červené Karkulce
17.30 Bohnická divadelní společnost Ufoun je kamarád
19.00 Apart Quartet ( jazz)
20.30 DJ Haru
Sobota 9/6
14.00 Adam Faun Magula (SK) show učitele hudby 
16.00 Adam Caha (kytara + zpěv)
18.00  Stand-up Na mikrofon Jan Grolich, Lukáš Hemala
19.00 DJ PDCH
Neděle 10/6
14.00 JAMU Takové domácí divadlo
16.00 Pavel Čadek písničkář s violoncellem
18.00 Adam Caha (kytara + zpěv + multinstrumental) 
Úterý 12/6
16.00 Mezinárodní konzervatoř Praha Krvavá svatba
19.00 Hedvika & Harnach (hudební duo) 
Středa 13/6
16.00  Posluchači Konzervatoře Brno koncert bicích 

nástrojů, sólové i komorní skladby pro tradiční 
i méně známé bicí nástroje

17:30 Evolet (alternative-folk)
Čtvrtek 14.6.
16.00 Divadlo BezMena Kým kohut nezaspieva
18.00 Zuzana Dovalová Nezemřela jsem... ze života Evy O.
Pátek 15/6
16.00 Divadlo Facka. Cirkus Necirkus
18.00  The Young Pekáč Mojmíra Bártka ( jazz, swing, 

latin, jazzrock)
20.00 DJ PDCH
Sobota 16/6
14.00 Parrots of Maddness (SK)
16.00 Jiří Harnach (hudební vystoupení)
18.00  Stand-up Na mikrofon Pavel Tomeš, Zbyněk Vičar
19.00 DJ Levi
Neděle 17/6
14.00  GO18 „6 + 12 Guitar Tandem“ –  

Folkrocková klasika 60.–70. léta
16.00  GO18 „6 + 12 Guitar Tandem“ –   

Folkrockový konec století
18.00 DJ Levi
Změna programu vyhrazena!

Na výstaviště  
se vrací kavárna, 
divadlo a kino!

Funkcionalistická budova divadla, kterou projektoval architekt Emil Králík, je kvůli narušené statice 
dlouhodobě zavřená. Festival RE:PUBLIKA ji ale vycídil, nasvítil, obnovil zde kavárnu, postavil před  
něj jeviště a původní divadlo využil jako kulisu pro dění na pódiu. Na tom se během festivalu vystřídají  
desítky divadelních souborů, spolků, studentů… Divadelní představení doplní koncerty, poezie,  
stand-up vystoupení. Ve foyer původního divadla je přístupná expozice o historii divadla. V sále, kam je 
možné nahlédnout v režimu „kukátko“, jsou promítány dobové fotografie a záznamy podkreslené hudbou. 
Spolu s historickými kostýmy na figurínách je tak vytvořena iluze divadla.
Divadelní stage je v provozu každý den kromě pondělí, kdy mají divadelníci volno,  
a všechna představení jsou zdarma.

Dvě představení se odehrají mimo tuto stage:

Nevěrní – Divadlo Feste  
(vstupné 150 a 220 Kč) 
Site-specific na Festivalu RE:PUBLIKA! Divadlo Feste slaví 100leté výročí světovou premiérou. 
Jedná se o divadelní projekt v mezinárodním obsazení, který pohlíží na vznik Československa 
v roce 1918 ukrajinskýma očima, respektive očima obyvatel Podkarpatské Rusi, která byla 
k Československu připojena. Inscenace bude v premiéře uvedena 31/5, v reprízách pak  
12., 13. a 14/6 vždy v 19.00 v pavilonu A2. Projekt vznikl ve spolupráci s Meeting Brno.

Re-Kabaret: Republika aneb S cenzurou na věčné časy  
(vstupné 100 Kč) 
Divadlo Bolka Polívky se připojuje k oslavám 100. výročí speciálním vydáním Re-kabaretu!  
Procestujete 100 let republiky a okusíte vše dobré i zlé, co se událo na poli kulturním a uměleckém. 
Průvodcem touto cestou bude Cenzura, jejíž do dnešní doby sahající chapadla svazují lidi 
s nepohodlnými či kontroverzními názory. Re-kabaret budou provázet dobové písně v interpretaci  
kapely VeHiBa. Na viděnou na výstavišti v Rotundě 13/6 od 18.00.

Gastrozóna  
Během celého festivalu pro vás bude připraveno speciální menu, například uzený kapr,  
nákyp s kopřivami či pečené zelňáky – jako ukázka gastronomie první republiky. Dobrou chuť!

Kavárna PRAHA 
Originální odpočinkový prostor s výběrovou kávou, pivem, limonádami, alkoholickými koktejly 
a s domácími nanuky, jaké jste ještě neochutnali. Přijďte posedět!

Trhy 
Řemeslné trhy na festivalu představí nejen výrobky šikovných řemeslníků, ale uvidíte  
je také přímo při práci a řemesla si sami vyzkoušíte.
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Králíkovo divadlo v minulosti – kavárna 
© Archiv Výstaviště Brno

Králíkovo divadlo v minulosti – kino 
© Archiv Výstaviště Brno



VIDA! Časograf! 
V, So a Ne, 13.00,  

15.00, 17.00
Science show zábavního  
vědeckého parku VIDA!  

připravená speciálně pro  
Festival RE:PUBLIKA.

Game Acces 
V 1–3/6 a G2 2–3/6
Technologiemi a hrami  

nabitý festival pro všechny  
fanoušky zábavy. 

Sdružení hasičů ČMS
Na největší oslavě  

100letého výročí vzniku  
Československa nemůže  
chybět Sbor hasičů Čech,  

Moravy a Slezska!  
Historická jízda TGM 25/5,  

Setkání  praporů 26/5,  
Záchranáři dětem 2/6,  

Ukázky požárního sportu 9/6.

XXV. Sraz  
historických vozidel  

Vysočina
Před areálem Výstaviště  

Brno 26/5 od 8.30
Národní motoristická soutěž  

historických vozidel, automobilů  
a motocyklů s mezinárodní účastí  

bude letos zahájena  
u brněnského výstaviště!

Komentovaná  
prohlídka s designéry

G1 27/5 15.00
Komentovaná prohlídka  

expozice Avant Garde  
za účasti našich nejlepších 

designérů.

Doctor Zhivago
F 6/6 19.00

Jeden z nejkrásnějších  
a nejdojemnějších milostných  
příběhů v choreografii Jiřího  

Bubeníčka, v podání Slovinského  
národního baletu Lublaň  

a v doprovodu Filharmonie Brno  
pod vedením slovinské dirigentky 

Živy Ploj Peršuh.
Život nevidomých  
v městě Brně aneb  

odkaz Josefa Chaloupky 
stále žije...
A 9 a 10/6

„Přijď te si prohlédnout výstavu  
a vyzkoušet chůzi s bílou holí,  

simulační brýle zrakových vad,  
psaní na pichtově psacím stroji  

či hraní deskových her pro  
nevidomé,“ zve  

TyfloCentrum Brno.

Meeting Brno
Nenechte si ujít zajímavé 
diskuse multižánrového 

kulturního festivalu:  
Husa klub: Shut up  
(A 29/5 18.00),  

Dialog s jinak věřícími  
(Rotunda 30/5 18.00),  
Evropa forum: Čas re/vize  

(A 31/5 17.00),  
Setkání s Petrem Sísem  
(Morava 2/6 14.00).

Ohňostroj 
16/6 22.30

Finále grande bude mít  
svou třešničku na dortu  

v podobě ohňostroje  
STAROBRNO 

IGNIS BRUNENSIS  
nad hradem  

Špilberk.

PechaKucha Night
Rotunda 16/6 19.00
Na téma Architektonický  

manuál BVV 1928–2018 budou  
přednášet například Rostislav  
Koryčánek, Jindřich Chatrný,  
Dagmar Černoušková, Lenka  

Štěpánková, Markéta Žáčková  
nebo Lucie Valdhansová.

II. československé  
všecyklistické hry

Z 10/6
V rámci programu Re:lax zóny  

se uskuteční Mistrovství Evropy  
vysokých kol 8.00, 9.30 a drezín  

na jednu anglickou míli 12.30,  
setkání historických kol 13.30,  

závod Brněnská Míle Velociped 14.00, 
Jízda elegance 15.30  

a Zbraslavské reje 16.00.

Závody mopedů Stadion 
9/6 mezi pavilony Z a F 

O pohár primátora města Brna  
a ředitele TMB + Sraz vyznavačů  

a milovníků značky JAWA. 

Okamžiky století 
19/5–17/6

ČTK oslaví letos v říjnu  
sto let od svého vzniku. Byla  
založena ve stejný den jako  
Československo a k tomuto  

společnému výročí připravila 
výstavu fotografií na  
Moravském náměstí  

v Brně.

Origami 
A 10/6 18.30

Představení francouzského 
souboru Furinkaï Company (FR) / 

Satchie Noro & Silvain Ohl.  
Pohyb v nekonvenčních  

prostorách, vztah objektu, 
těla a hudby. Ve spolupráci 

s TANEC PRAHA 2018.
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Světelná show 
a audiovizuální 

výstava
Světelné instalace

TIC BRNO ve spolupráci se SIGNAL festivalem přinese také speciální 
světelné instalace. Pro brněnskou událost vybrali kurátoři SIGNAL festivalu 
japonského umělce Yasuhira Chidu a umělecké studio Hyperbinary.
Instalace japonského umělce Brocken 5. 2. vychází z jevu, kterému se říká 
brockenské strašidlo nebo také horský přízrak. Tento přízrak se objevuje 
vysoko v horách, kdy horolezec stojí zády ke slunci a dívá se z hřebene hory 
do mlhy. Vznikne tak ohromně zvětšený stín pozorovatele obklopený 
duhou. Interaktivní objekt, do kterého diváci vstupují, je protnut 
60 000 děrami, jež vytvářejí iluzi vzbuzující v divácích pocit, jako by 
letěli noční oblohou.
Umělecké studio Hyperbinary zvolilo pro svůj projekt název Prospect, 
neboť jeho význam (vyhlídka, naděje, široký rozhled) se váže k samotnému 
místu nejen formálně, ale také obsahově. Světelnou show složenou 
ze 160  programovatelných LED světel chce vykročit do budoucnosti 
a poskytnout divákům unikátní zážitek dialogu inteligentních moderních 
technologií s funkcionalistickou architekturou. 

Brocken 5. 2. (Yasuhiro Chida) 
mezi pavilony V a A2 
Pá, So, Ne po celý den

Prospect (Hyperbinary) 
věž výstaviště
Pá, So 21.30, 22.00, 22.30
Ne 20.30 

Světová premiéra audiovizuální výstavy České filharmonie 
v londýnské produkci! Od tvůrců zahajovacího ceremoniálu 
olympijských her v Londýně. Dovedete si představit oslavu století 
bez Bedřicha Smetany a Leoše Janáčka?
Putovní výstavu Má vlast zblízka a nahlas připravili filharmonici k příležitosti 
100. výročí oslav založení republiky. Uvnitř speciální zatemněné 
konstrukce budou na oboustranné LED obrazovky promítána videa 
doprovázená audionahrávkou ve špičkové kvalitě a mistrovském provedení 
České filharmonie, která vás přenesou do virtuální reality. První část, Vltava 
Bedřicha Smetany, symbolizuje hlubokou historii českého národa. Video 
sleduje tok řeky Vltavy, která zde představuje tok času. Druhá část projekce 
je zaměřena na rozmach českého umění v období od první republiky. 
Hudebním tématem je čtvrtá a pátá věta Janáčkovy Sinfonietty. Tato část 
pracuje s motivem taveného skla.
Celý artwork navrhla agentura 59 Productions z Londýna, která je absolutní 
špičkou v oboru. Spolupracuje pravidelně s BBC Proms, s Edinburským 
hudebním festivalem, připravovala projekty například pro Guggenheimovo 
muzeum ve španělském Bilbau nebo pro Operu v Sydney. Na Festivalu 
RE:PUBLIKA bude projekt odstartován v pátek 8/6 a audiovizuální výstava 
bude přístupná denně až do konce festivalu.

Chcete informace a nechtějí se vám hledat? Navštivte TIC infopoint 
přímo na výstavišti! Dozvíte se zde nejen všechno o festivalu, ale také 
informace o Brně – kde se dobře najíst, napít, případně jaké památky 
a další akce navštívit. Současně si zde nakoupíte designové dárky z Brna 
a také originální suvenýry RE:PUBLIKA na památku. Motivy festivalu budou 
na plátěných taškách, oblíbených magnetech či pohlednicích. K dispozici 
budou také tiskoviny z Brna a o Brně. Otevírací doba infostánku bude 
shodná s otevírací dobou festivalu.

Na viděnou na festivalu!

Má vlast zblízka a nahlas

Infostánek festivalu

Světelná instalace na věži výstaviště – vizualizace 
© Hyperbinary

Audiovizuální výstava – vizualizace  
© 59 Productions

Upomínkové předměty  
Festivalu RE:PUBLIKA © TIC BRNO



pohodička
V tomhle městě na vás dýchne historie na každým kroku. 
Tedy, pokud vás kafe, víno a kámoši pustí na cestu.
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#true story

Přijďte navštívit PRAHU 
na terasu divadla a kina 
od architekta Emila Králíka!
prague.eu/ceskoslovensko



STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, tel. + 420 222 868 111, info.cz@strabag.com

Protože jen týmová práce vede k úspěchu. Skupina STRABAG 
pokrývá svou nabídkou celé spektrum služeb ve stavebnictví  
a patří k předním evropským stavebním společnostem. Díky 
know-how a nadšení 73.000 zaměstnanců po celém světe 
dokážeme realizovat komplexní stavební projekty přesně podle 
požadavků našich zákazníků. Věříme v sílu týmu, neboť právě ta 
nám umožńuje proměňovat představy zadavatelů ve skutečnost - 
s důrazem na kvalitu, přesnost a hospodárnost. 

www.strabag.cz
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VÝSTAVIŠTĚ 
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www.mucha.brno.cz

ALFONS MUCHA
DVA SVĚTY



Naše energie 
je s vámi na 
každém kroku
Jsme váš spolehlivý dodavatel 
elektřiny a plynu.

www.cez.cz

CEZ_obecny_hradec_formaty.indd   1 10.5.2018   12:48:35

Kvalita, přesnost a důslednost v každém detailu.

Společná koordinovaná práce lidí desítek oborů a profesí.

Schopnost řešit náročná zadání a odvaha hledat nová řešení.

Je tohle umění? Možná ne. Jen to dobře umíme.

Umění spolupráce



RE:LAXUJTE V BRNĚ!

             ZASPORTUJTE SI U NÁS 
         V DOBĚ KONÁNÍ FESTIVALU 
          SE SLEVOU 20 %!

www.starezsport.cz

� facebook.com/sportujemevbrne
SLEVOVÝ KUPÓN

Sleva bude poskytnuta při předložení tohoto kupónu. Nelze slučovat s jinými slevami.

20% sleva na vstupném
(základní, děti 6–14 let včetně, senioři)

Platí ve sportovištích www.starezsport.cz / Platnost: 26. 5.–17. 6. 2018

             ZASPORTUJTE SI U NÁS 
         V DOBĚ KONÁNÍ FESTIVALU 
          SE SLEVOU 20 %!

www.starezsport.cz
�

 

www.regiojet.cz regiojet

BERLÍN od  510 Kč

BUDAPEŠŤ od  299 Kč

VÍDEŇ od  175 Kč

BRATISLAVA od  99 Kč

 RegioJet CZ

 

 

Z BRNA 
DO CELÉ EVROPY

HRDÝ PARTNER



Celá republika slaví 100. výročí 
svého vzniku na podzim, Brno 
na jaře. Proč? Tentokrát nejde 
o pověstnou svéráznost Brňáků, 
důvodem je, že 10. výročí se 
slavilo právě v Brně a právě 
v květnu. Přesně 90 let 
po zahájení Výstavy soudobé 
kultury v Československu 
(26/5/1928) bude na brněnském 
výstavišti zahájen Festival 
RE:PUBLIKA (26/5/2018).

Jak tyto dvě akce spojit, 
provázat, jak na první navázat? 
Z roku 1928 jsme se pokusili 
převzít tu jedinečnou atmosféru, 
nadšení a optimismus, který 
celou Výstavu soudobé kultury 
provázel od počátku. To bylo 
a je naším přáním. Aby se lidé, 
kteří na Festival RE:PUBLIKA 
přijdou, bavili, aby je obohatil 
a aby se vraceli. Ať už současnost 
prožíváme jakkoli, od 26/5 do 17/6 
máme příležitost se setkat a být 
zase spolu.  

„Nechť jest naše výstava 
důstojnou přehlídkou výsledků 
kulturní práce u nás, která, jak 
jsme přesvědčeni, může býti 
mladému našemu státu ke cti. 
Všem, kdož ji vykonali, k chloubě, 
těm pak, kdož ji navštíví, 
k poučení a povzbuzení, a všem 
vespolek radostnou příležitostí 
k oslavě prvního desetiletí 
našeho státu.“  
Jindřich Chylík v průvodci 
výstavy 1928.

Všechno je jinak

Festival 2018 – exteriér © VIDA science centrum
Festival 2018 – Slovanská epopej © archiv Výstaviště Brno
Festival 2018 – světelná show © SIGNAL festival
 
Výstava 1928 – exteriér © archiv Kamila Horkého
Výstava 1928 – Rotunda © archiv Výstaviště Brno
Výstava 1928 – pavilon A © archiv Výstaviště Brno


