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Duchovní cesta básníkova

28. 7. — 6. 8.
Literárně-výtvarné dílny Ars Poetika jsou pokusem o zachycení tiché všední poezie života v rozmanitosti jejich forem. Našimi průvodci budou básníci,
kteří se uměli dotýkat středu věcí. Každý den programu je věnován jednomu básníkovi a jeho duchovní cestě.
J. Čapek, I. Blatný, Z. Rotrekl, J. Kolář, E. Juliš, L. Novák, I. Diviš
Dílny jsou určeny nejširšímu okruhu zájemců, jsou vhodné i pro ty, kdo dosud cestu k literatuře nenalezli, nebo na ni neměli čas. Je také možné
zúčastnit se jen některého večerního setkání. Termíny návštěv hostů se mohou měnit, doporučujeme raději několik dní předem ještě zavolat
na číslo 736 176 635.
Dopoledne je věnováno zábavě a nápaditým hrám; odpoledne: tvořivé, četba, možnost si zkusit některé grafické techniky. Každý večer se uskuteční
setkání se zajímavými osobnostmi současné kultury (viz harmonogram hostů). Součástí programu jsou nedělní lesní mše svaté.
Harmonogram hostů (začátek v 19 hodin, není-li uvedeno jinak)
28.7. Miroslav Kovářík: interpret poezie, autor rozhlasového týdeníku Zelené peří
a Poetického nokturna, učí stále na Lit. Akademii J. Škvoreckého, publikuje recenze v časopisu Tvar, edituje knihy, píše seriál Život... a poezie do Týdeníku Rozhlas.
29.7. Pavla Pěčinková: Kunsthistorička, přednáší na VŠUP v Praze na Katedře dějin
umění a estetiky, spolupracuje s Galerií Klenová, je autorkou Contemporary Czech
painting, monografií Josef Čapek, Josef Lada, publikuje v řadě periodik: Ateliér,
Revolver revue, Literární noviny, Architekt, Umění, Umění a řemesla.
30.7. Zeno Kaprál: Osobitý český básník. Pracoval jako vrtač, učitel, vychovatel v polepšovně, zeměměřič, hasič, pojišťovací agent, dramaturg a redaktor. Je autorem
esejů a řady básnických sbírek Ploty; Reinerův výbor, Staré texty, Nové texty; Plané
palposty; Moje pojišťovna, aneb, V krajině arkádské; Ozvy kázní : básně z let 97—99;
Glosy a maximy; Namol střízliv; Pádlo stálosti; Zeleň blankytu; Suché roráty. Je také
autorem dosud nevydaných básní pro děti.
31.7. Aleš Palán: básník - Říkejte si tiše se mnou, Pohádky, editor - Dnes jen o té
prašivině, dopisy Bohuslava Reynka Tereze Sumové z let 1951-1970 (spolu s Martinem Bedřichem), esejista, autor knižních rozhovorů s opatem Vítem Tajovským
– Člověk musí hořeti, s Danielem Reynkem a Jiřím Reynkem – Kdo chodí tmami,
dále je autorem monografie - Než krokodýl spolkne stín : čtyřicet let Zdeňka Čížkovského v Jižní Africe. V současné době kromě jiného pracuje na rozhovorech se syny
Josefa Floriana.
1.8. Jan Rous: kunsthistorik, přednáší dějiny umění 19st., typologii grafického designu
a ilustrace na VŠUP v Praze, autor knih a katalogů o knižní grafice např. Český
funkcionalismus 1920-40, Užitá grafika, Josef Kaplický: knižní grafika a kresby.
2.8. Eva Vlčková: putování za českou plastikou (již od 8 hodin ráno). Jako každým
rokem nás putováním provede coby zanícený milovník české plastiky. Letošní téma
je Josef Wágner.
3.8. Ivan M. Jirous: básník, publicista a výtvarný kritik, významný představitel undergroundu, autor sbírek a esejů Magorův ranní zpěv, Magorova krabička, Magorovo
borágo, Magorova mystická růže, Magorovy labutí písně, Ochranný dohled, Magorovi
ptáci, Magorova summa, Magor dětem, Magorův zápisník a Magorovy dopisy.
Tomáš Vážan: celodenní výstava fotografií.
4.8. Vráťa Brabenec a Joe Karafiát: autorské čtení poezie se saxofonem a kytarou
Vráťa Brabenec, básník - Vůl Hvězda Ranní, Vážený pane K, Karlín přístav, autor
libreta Pašijové hry, autor pohádek Všude je střed světa, saxofonista The Plastic
People Of The Universe.
Joe Karafiát (Pepa Karafiát alias Joe Carnation), kytarista - Joe Carnation Band,
Tony Ducháček &Garage, Domácí kapela, Šílenství.
Společné projekty např: Brabenec & Topol & Karafiát & Brabec: Konec léta,
Brabenec & Karafiát: Začni u stromu.
5.8. večerní Slavnost světel

Cena (program, ubytování, strava) 1.650 Kč
Místo sokolské tábořiště Ježkov u Zábřezí
(ze Dvora Králové n/L do Doubravice a odtud do Zábřezí)
Ubytování v lese v podsadových stanech
Pořadatel sdružení „Quo vadis“ František Burda
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mail: feaurmont@centrum.cz
Kontakt, více informací a přihlášky Tereza Vlčková-Burdová
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