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Bonjour Brno 2013
Malý princ / výstava
3.–27. 4.  
Alliance Française, Moravské nám. 15, vstup volný

Postava Malého prince, vytvořená Antoinem de Saint-Exupéry před 70 lety, byla hlavním námětem 
festivalu autorské tvorby v Zastávce u Brna. Přehlídka prací studentů tamějšího Gymnázia T. G. Masaryka 
připomíná tuto známou literární postavičku, která je ústředním hrdinou poetického vyprávění vydaného 
poprvé v New Yorku roku 1943.

Koloniál
6.—7. 4. od 10.00 do 18.00 
Klub Fléda, Štefánikova 24, vstup volný

Hudební klub Fléda se po úspěchu z minulého roku promění první dubnový víkend opět v jarmark. Výrobci 
originální módy a doplňků představí své zboží, na své si přijdou i milovníci francouzské a středomořské 
kuchyně. A kdo bude chtít, může si třeba nechat zaplést afro copánky. To vše za rozverného doprovodu 
flašinetu manželů Noubelových. Sobotní program zakončí hudební překvapení.

Marcel Proust Redivivus / debata
středa 10. 4. v 17.00 
Knihkupectví Academia, nám. Svobody 13 
vstupenky: na místě

Při příležitosti kompletního vydání revidovaného překladu Proustova Hledání ztraceného času budeme 
debatovat o nadčasovosti tohoto díla se zaměřením na francouzský kontext. Besedu, které se zúčastní 
odborníci z Filozofické fakulty Masarykovy a Karlovy univerzity a Jiří Pechar, jeden z překladatelů díla, 
doplní četba úryvků a diskuze.

Paříž očima Jana Šmída / přednáška
pondělí 15. 4. v 17.00 
Sál B. Bakaly, Žerotínovo nám. 6 
vstupenky: TIC, DPL, knihkupectví Barvič a Novotný

Známý reportér a novinář Jan Šmíd nás zavede na zajímavá místa francouzské metropole. Prostřednictvím 
fotografií a reportáží poodhalí skrytá zákoutí Paříže, provede nás po stopách slavných osobností 
a po místech, kde se odehrává děj Tří mušketýrů. Představí také svou nejnovější knihu Třicet dní v Paříži 
a nastíní pozadí jejího vzniku.

Gurmánský týden / gastronomie
15.—21. 4. 
Restaurace La Bouchée, Údolní 33 

Chcete-li potěšit své chuťové buňky některou ze specialit země galského kohouta, můžete během 
jednoho týdne zavítat do restaurace La Bouchée, která se na tuto dobu oblékne do francouzských 
barev. Připraveny pro vás budou delikatesy z Provence, ale i ostatních koutů Francie. A chybět nebude 
samozřejmě ani dobré víno.

Speciality z Provence / gastronomie
středa 17. 4. v 18.00 
Restaurace La Bouchée, Údolní 33 
Účast je nutné předem rezervovat na adrese: info@afbrno.cz

Pro příznivce kulinářského umění jsme letos připravili malý výlet do oblíbené Provence. Tato perla 
jihovýchodní Francie je proslavená gastronomií typickou svou lahodností a výraznými vůněmi. Přeneste 
se s námi na chvíli do neodolatelné atmosféry této části Středomoří a ochutnejte některou z tamních 
proslulých specialit.

Pétanque
neděle 21. 4. od 11.00 
Park Lužánky, Lidická 50, vstup volný

Tradiční turnaj v pétanque bude i tentokrát příležitostí změřit své síly a schopnost přesné trefy nebo 
alespoň povzbuzovat svůj oblíbený tým. Písek je uhrabán, cochonky a metry připraveny, společenské 
odpoledne doplněné ochutnávkou anýzového aperitivu pastis připraveného firmou Jan Becher - Pernod 
Ricard může začít!

Zpověď nepovedeného muslima / čtení
pondělí 22. 4. v 19.30 
Malinovského náměstí 3 
vstupenky: Kabinet múz, Sukova 4

Scénické čtení divadelní hry významného alžírského autora Slimana Benaïssy v provedení divadla 
Feste. V netradičním prostředí veřejného prostoru přiblíží dramatiku afrických zemí hravým, odvážným 
a dojemným textem, jehož hlavní linií je iniciace vyprávěná jako sled anekdotických scének a dialogů. 

Film: Retrospektiva 
Chrise Markera
11.–14. 4. 
Kino Art, Cihlářská 19 
vstupenky: kino Art 
Více o filmech na www.bonjourbrno.cz

Chris Marker a science-fiction
čtvrtek 11. 4. v 17.00

Rampa (La Jetée) 
Francie 1962 / Chris Marker FR/CZ

12 opic (12 Monkeys) 
USA 1996 / Terry Gillliam EN/CZ

Chris Marker a dějiny
pátek 12. 4. v 19.00

Sochy také umírají (Les statues meurent aussi) 
Francie 1953 / Chris Marker FR/CZ

Daleko od Vietnamu (Loin du Vietnam) 
Francie 1967 / Claude Lelouch, Chris Marker FR/CZ

Chris Marker a Československo 1/2
sobota 13. 4. v 17.00

Vzduch je cítit rudě (Le Fond de l’air est rouge) 
Francie 1977 / Chris Marker FR/CZ

Chris Marker a Československo 2/2
sobota 13. 4. v 17.00

On vous parle de Prague : Le deuxième procès d’Arthur London 
Francie 1971 / Chris Marker FR/CZ

Doznání (L’Aveu) 
Francie 1970 / Costa-Gavras FR/CZ

Chris Marker a 60. léta
neděle 14. 4. v 19.00

A bientôt, j’espère 
Francie 1968 / Chris Marker FR/CZ

La sixième face du Pentagone 
Francie 1968 / François Reichenbach, Chris Marker FR/CZ

2084 
Francie 1984 / Chris Marker FR/CZ

L’Ambassade 
Francie 1973 / Chris Marker FR/CZ

Ve znamení Chrise Markera
11.–14. 4. 
Kino Art, Cihlářská 19 
vstupenky: kino Art 
Více o filmech na www.bonjourbrno.cz

čtvrtek 11. 4. v 19.00 — Iluzionista (L'illusionniste) FR/CZ

čtvrtek 11. 4. ve 20.30 — Holy motors FR/CZ

pátek 12. 4. v 18.00 — Sama v Africe (White Material) FR/CZ

pátek 12. 4. ve 20.30 — Světlo (Yeelen) Bambara/CZ

sobota 13. 4. v 10.00 — Kirikou v divočině (Kirikou et les bêtes sauvages) CZ

sobota 13. 4. v 15.00 — O myšce a medvědovi (Ernest et Célestine) CZ

sobota 13. 4. v 18.00 — Mezi zdmi (Entre les murs) FR/CZ

sobota 13. 4. ve 20.00 — Socialismus (Film socialisme) FR/CZ

neděle 14. 4. v 10.00 — Kirikou v divočině (Kirikou et les bêtes sauvages) CZ

neděle 14. 4. v 15.00 — O myšce a medvědovi (Ernest et Célestine) CZ

neděle 14. 4. v 18.00 — Můj strýček z Ameriky (Mon oncle d'Amérique) FR/CZ

neděle 14. 4. ve 20.30 — Louise-Michel FR/CZ

Ozvěny Post Modern Dance
Projekt, v němž se prolíná výtvarné umění se současným tancem, pořádá SE.S.TA - Centrum 
choreografického rozvoje ve spolupráci s Wannieck Gallery.

Postmodern Dance a současné umění / přednáška
úterý 23. 4. v 18.00 
JAMU, Mozartova 1 
vstupenky: na místě

Interaktivní přednáška „O vzniku a přínosu Postmodern Dance pro současné umění“  americké 
choreografky Marthy Moore, pokračovatelky hnutí Judson DanceTheatre, živě zprostředkuje divákům 
tehdy i dnes aktuální otázky tvorby. Akce je určena všem bez rozdílu věku či zkušeností. V angličtině, 
tlumočeno do češtiny.

Hravost a postmoderní principy v tanci / pohybová dílna
24.—25. 4. od 16.00 do 18.00 
Wannieck Gallery, Ve Vaňkovce 2 
Účast je nutné předem rezervovat na adrese: rezervace@se-s-ta.cz

Během pohybové dílny pro netanečníky se můžete seznámit s postmoderní představou tance, 
přirozeným přístupem k pohybu, který je plný humoru a jemného riskování. Pojďte zažít pohyb 
na vlastní kůži během dvoudenního workshopu s Marthou Moore, jehož výsledek bude uveden v rámci 
komponovaného večera 25. 4.

Postmodern Dance ve Wannieck Gallery  
/ eventy aneb taneční instalace
čtvrtek 25. 4. ve 20.00 
Wannieck Gallery, Ve Vaňkovce 2 
Účast je možno předem rezervovat na adrese: rezervace@se-s-ta.cz

Nevšední zážitek přinese komponovaný večer, který se uskuteční v prostorách galerie výtvarného 
umění. První část představí eventy-taneční instalace, výsledek spolupráce choreografky Marthy Moore 
se skupinou tanečníků-performerů, a dále výsledek workshopu se zájemci z řad netanečníků. V druhé 
části večera diváci zhlédnou choreografii Yvonne Rainer Pacemaker/Trio A v interpretaci Zdenky Brungot 
Svítekové a Anny Sedláčkové.

Pohyb jako prostředek pro vnímání výtvarného umění 
/ pohybová dílna 
sobota 27. 4. od 13.00 do 16.00  
Wannieck Gallery, Ve Vaňkovce 2 
Účast je nutné předem rezervovat na adrese: cimbalkova@w-g.cz

Tanečníci nabídnou návštěvníkům galerie pohybový ateliér jako doprovodný program  výstavy Tomáše 
Císařovského a Eriky Bornové. Dílna ukáže, nakolik mohou být tvůrčí otázky výtvarníka podobné těm, se 
kterými pracuje choreograf a taneční interpret.

Francouzský víkend v Lužánkách
Marokem až na okraj Sahary / přednáška
pátek 26. 4. v 17.00 
SVČ Lužánky, Lidická 50 
vstupenky: TIC, DPL

Přijměte pozvání na cestu zemí kontrastů, kde se setkává arabská, berberská a evropská kultura, 
zemí s úchvatnou přírodou, historií i pohnutou současností. Budeme putovat po historických medínách 
královských měst, divokou přírodou Atlasu či červenými písky dun Saharské pouště. Maroko nás omámí 
všemi svými vůněmi i barvami.

Na půl cesty / divadlo
pátek 26. 4. v 19.30 
SVČ Lužánky, Lidická 50 
vstupenky: TIC, DPL

Pět herců a tanečníků prožívá bláznivý příběh o jedné zpackané cestě, která se v půli zastavila. Pět 
postav, které se potýkají s nepředvídatelnými událostmi, jež prozradí o nás samých více než místo, odkud 
pocházíme, nebo místo, kam jsme chtěli dojít. Autorské kočovné divadlo pod šapitó.

Antigona / divadlo
sobota 27. 4. ve 14.00 
SVČ Lužánky, Lidická 50 
vstupenky: TIC, DPL

Antigona je univerzální mýtus. Představení vychází z textu Jeana Anouilhe, který ho sepsal během 2. světové 
války, v době, kdy Francie stála před politickým rozhodnutím, zda spolupracovat s okupanty, nebo vstoupit 
do odboje. Představení ve francouzštině sehrané studenty bilingvní sekce Gymnázia M. Lercha.

Maribajka / divadlo
sobota 27. 4. v 10.30 a v 15.00 
SVČ Lužánky, Lidická 50 
vstupenky: TIC, DPL

Aude a Sophie se vrátily z dlouhé cesty kolem světa. Během ní zažily mnohá setkání, díky kterým se 
zrodila spousta zajímavých vyprávění. Historky ve francouzštině zpívají a ilustrují nad šálkem čaje ve svém 
karavanu plném vzpomínek a touhy znovu vyrazit na cestu. Maribajka je příjemným prostorem ke snění 
pro celou rodinu.

Bretaň – země legend
sobota 27. 4. v 11.30 a v 16.00 
SVČ Lužánky, Lidická 50 
vstupenky: TIC, DPL

Vypravěč Xavier Lesèche z Rennes nás zavede na cestu po mytickém lese Brocéliande nacházejícím 
se v srdci tajuplné Bretaně. Jeho hlas zazní za kouzelných tónů harfy, na kterou ho doprovodí umělkyně 
Mandragore. Společně nás uvedou do světa kouzelníka Merlina, skřítků korriganů a dalších postav 
bretonských pověstí. Atmosféru dokreslí výstava obrázků z Bretaně. Představení ve francouzštině, texty 
legend v češtině.

Taneční večer
sobota 27. 4. v 19.30 
SVČ Lužánky, Lidická 50 
vstupenky:  TIC, DPL

Dvoudenní program v Lužánkách vyvrcholí tanečním soirée pod šapitó. Zavěrečným večírkem nás 
provedou francouzští Les Artifous, ke kterým se přidají čeští muzikanti v následné jam session. Během 
obou dnů budete mít příležitost ochutnat některou ze středomořských specialit restaurace Timgad 
a osvěžit se lahodným čajem z Chajovny.

Sponzoři

Mediální partneři

Organizátor

Záštitu nad festivalem převzali:

Primátor statutárního města Brna Roman Onderka / Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek  
/ Velvyslanec Francie v ČR Pierre Lévy

Festival se koná za finanční podpory statutárního města Brna

Partneři

Design de kreatura.cz

/ kurzy klasické a specializované, konverzační kurzy 
/ příprava na mezinárodní zkoušky DELF a DALF 
/ kurzy firemní, individuální, pro děti a mládež  
/ knihovna a kulturní aktivity

ALLIANCE FRANÇAISE

Alliance Française Brno, Centrum francouzského jazyka a kultury 
Moravské nám. 15 / 602 00 Brno 
tel.: 549 240 338 / e-mail: info@afbrno.cz / www.afbrno.cz
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