Pátý ročník
literárně-výtvarného setkávání

ARS POETICA 2008
Duchovní cesta básníkova

26. 7. — 4. 8.
Literárně-výtvarné dílny Ars Poetica jsou pokusem o zachycení tiché všední poezie života v rozmanitosti jejích forem.
Našimi průvodci budou básníci, kteří se uměli dotýkat středu věcí. Každý den programu je inspirován duchovním rozměrem díla jednoho z nich.
Letos to budou: František Hrubín, Josef Hiršal, Jan Zábrana, Josef Kostohryz, Jan Hanč, Zbyněk Hejda a Egon Bondy.
Literárně-výtvarné setkávání Ars Poetica je určené širokému okruhu zájemců, včetně těch, kteří cestu k literatuře
a umění teprve hledají.
Denní program vždy začíná povídáním o autorovi, odpoledne je možnost věnovat se četbě a výtvarné tvorbě inspirované
básníkem. Program vrcholí večerním setkáním se zajímavými osobnostmi současné kultury. Tradiční součástí programu je výlet – putování za sochařskými díly. V neděli je možné zúčastnit se „lesní“ mše svaté.
Letos budou našimi hosty:
26.7. sobota Daniela Iwashita: redaktorka Lidových novin (beletristická rubrika přílohy
Orientace), zabývá se poetikou díla Jakuba Demla, působí na FF UK, kde vede
seminář zabývající se Demlovými dopisy.
27.7. neděle Ivan Wernisch: básník (Zimohrádek, Těšení, Dutý břeh, Loutky, Frc, Doupě
latinářů, Blbecká poezie, Hlava na stole, Býkárna a mnoho dalších), rozhlasový redaktor (připravil stovky pořadů o české a světové poezii pro ČR, v letech 1990–1999
byl redaktorem Literárních novin, spolupracoval s nakladatelstvím Petrov a pražským
antikvariátem Ztichlá klika. Redaktor Edice současné české poezie. Věnuje se uměleckému překladu (P. Klee, P. van Ostaien, H. Sachs, A. P. Čechov ad.) a ediční činnosti
(uspořádal mj. Teorii spolehlivosti Ivana Diviše a dvě antologie z tvorby „zapomenutých,
opomíjených a opovrhovaných“ českých básníků 17.–20. století); řada jeho básnických
textů byla zhudebněna (Plastic People of the Universe, M. Chadima, P. Skoumal,
C&K Vocal atd). Příležitostně se věnuje koláži.
28.7. pondělí Jan Štolba: básník (Čistá vrána, Bez hnutí křídel, Nic nemít, Den disk,
Hřebeny), prozaik (Provazochodcův sen, Město za), literární kritik (Nedopadající
džbán), filmový kritik a hudebník (Krásné nové stroje, Originální pražský synkopický
orchestr, Jazzfonický orchestr, Polydor Jazz Quartet, Quel Jazz, duo s Alanem
Vitoušem, Vlasta Třešňák Band), držitel ceny F.X. Šaldy. - Účast zatím není jistá.
29.7. úterý od 12 hodin Jindřich Štreit: fotograf, vysokoškolský pedagog, kurátor a organizátor kulturního života. Knižně vyšla celá řada jeho prací (Vesnice je svět, 14 pohledů
na okres Saint-Quentin, Lidé olomouckého okresu, Mikulov, Le Quai de Rohan-Nouvelle Ville, Japonsko - Lidé z Akagi, Les gens du bassin potassique d’Alsace. Lidé
z ledkových dolů, Zabavené fotografie, Cesta ke svobodě, Brána naděje, Na konci
světa. Burjatsko – Sibiř, Daleko od domova, Tak blízko, tak daleko, aj.)
úterý od 19 hodin Sestry Steinovy: koncert - nápaditá hudba i texty, osobitý styl,
který se v ničem nepodbízí. CD (Lilie polní, Můj tanec, Jen děcko se bojí).
30.7. středa Eva Vlčková: celodenní putování po stopách české plastiky. Jako každým
rokem nás putováním provede zanícený milovník české plastiky paní Eva Vlčková.
31. 7. čtvrtek Petr Váša: fyzický básník a performer (Ještě pořád tady je naděje, Návrat
plavce Jindřicha, Ooo Luna Nulla, „Ó“, Cirkus-Chaos-Minaret, Lišák je lišák, Navigátor, In Natura, Tomvansong aj.), hudebník (Z kopce, Ošklid, Ty Syčáci, Hudba Praha,
Jasná páka) a výtvarník (Poémes physiques aj.)
1. 8. pátek Otto M. Urban: historik umění (František Kobliha - katalog výstavy, Karel
Hlaváček - Výtvarné a kritické dílo, Edvard Munch, Být sám, Obrazy-Deníky-Ohlasy,
Dekadence: V barvách chorobných, Idea dekadence a umění v českých zemích 1880
-1914), kurátor výstav (Arnold Schönberg, styl a idea, Alfred Kubin, rytmus a konstrukce, Karel Hlaváček, František Bílek, František Kobliha, Dekadence aj.), spoluautor
výstavy a knihy Moderní revue 1894–1925, přednáší na New York University in Prague,
externě spolupracuje se School of Art Institute of Chicago a University of Texas
at Austin.
2. 8. sobota Pavel Zajíček: básník (DG 307 Texty z let 1973–1980, Kniha měst, Čas je výkřik
uprostřed noci, Zvuky sirén a zvonů – Nénie, Cesta vlakem z P. do B., Pollockovy
fleky, odposlouchaná slova), prozaik (Zápisky z podzemí (1973–1980), Jakoby… ,
Svět v zrnku písku…), hudebník (DG 307) a výtvarník.
3. 8. neděle večerní Slavnost světel
Začátek je vždy v 19 hodin, není-li uvedeno jinak.

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“
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