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7. června 2021 

Vídeň se kulturně potká s Prahou. Startuje druhý 

ročník Vienna meets Prague 

Již tento týden se Vídeň potká s Prahou v rámci druhého ročníku kulturního festivalu Vienna 

meets Prague. Festival, který se letos zaměří především na literaturu a feministické výtvarné 

umění, má svým programem přiblížit obě metropole, které si podle pořadatelů mají být stále ještě 

cizí.  

 

Kulturní festival Vienna meets Prague startuje svůj druhý ročník. Festival, který se opírá o 

stejnojmennou iniciativu, vznikl loni a klade si především za cíl hlouběji rozvíjet porozumění mezi 

Rakouskem a Českou republikou. Oba státy prý sice pojí společná historie, ale podle pořadatelů stále 

přetrvává jakési odcizení obou zemí. Prostřednictvím festivalu zaměřeným na literaturu a výtvarné 

umění se tak festival bude až do 20. června 2021 snažit Prahu Vídeňanům přiblížit. 

 

Vedle autorských čtení, pódiových diskuzí a uměleckých vystoupení se návštěvníci festivalu mohou těšit 

i na letošní hosty, kterými jsou mezinárodně uznávaní spisovatelé Radka Denemarková a Jaroslav 

Rudiš. Speciální literární sympozium se pak zaměří na jednoho z nejvýznamnějších českých 

spisovatelů, a to na Bohumila Hrabala. Právě Hrabalovi je zasvěcen i letošní „Den české kultury“, který 

připadá na 17. června 2021. Na českém velvyslanectví ve Vídni proto bude poprvé uveden povídkový 

film Perličky na dně z roku 1965.  

 

Vedle literatury se festival Vienna meets Prague zaměří i na feministické výtvarné umění. Pod názvem 

„Pokorná“ si návštěvníci vídeňské galerie Exile mohou již od soboty prohlédnout výstavu obrazů Martiny 

Smutné a soch Sáry Gottstein. O zajímavém projektu „Memory Map“ Jany Kasalové si pak 19. června 

bude v Café Westend povídat autorka s novinářkou Terezou Chaloupkovou. Závěr festivalu pak bude 

patřit hudebnímu vystoupení pražské dívčí punkové kapele TAMARA, která vystoupí 20. června v Usus 

am Wasser na břehu Nového Dunaje. 

 

Další informace 

Vienna meets Prague 
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+420 776 463 334 

www.eurocommpr.cz  

www.facebook.com/eurocommprpraha  

www.twitter.com/eurocommpr_prg  

 

Zahraniční kancelář města Vídně podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi Prahou a Vídní a 

také do Česka přináší novinky z Vídně. Zahraniční kanceláře Eurocomm-PR působí v jedenácti 

zemích střední a jihovýchodní Evropy. 
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