Harmonogram Ars poetica 2020 (1. 8. – 9. 8.)
změna programu vyhrazena

datum / básník dne
1. 8. – sobota (příjezd)

večerní host od 19:00 (není-li uvedeno jinak)

2. 8. – neděle

Pavel Hošek – teolog a religionista zabývající se
mezináboženským dialogem, a také dílem C. S. Lewise,
J. R. R. Tolkiena, Jaroslava Foglara nebo E. T. Setona.

Vít Ondráček – malíř, grafik, kreslíř a cherubský poutník. Jeho
tvorbu charakterizuje schopnost využívání velkého množství
výtvarných technik. Dlouhodobě také spolupracuje s rádiem
Vltava a s literárními časopisy. Mimořádně se orientuje ve světě
poezie. Občas se věnuje i experimentálnímu filmu.

Eduard Ovčáček

3. 8. – pondělí
Věra Jirousová

4. 8. – úterý
Zdeněk Volf

Ivan Foletti – česko-švýcarský historik umění, který vypracoval
a pedagogicky realizuje specifický peripatetický, haptický
a senzuální způsob studia dějin umění. V Brně založil a vede
Centrum raně středověkých studií a Knihovnu Hanse Beltinga.
Jako profesor přednášel na univerzitách ve Fribourgu, Lausanne,
Helsinkách, Neapoli, Padově, Poitiers, Praze a Benátkách; jako
výzkumný pracovník působil v Max-Planck-Institut für
Kunstgeschichte v Římě, a rovněž v Leibniz-Zentrum für
Literatur- und Kulturforschung v Berlíně.
(od 12:00)
Markéta Luskačová – česká fotografka žijící v Londýně. V roce
2018 jí Asociace profesionálních fotografů České republiky
udělila cenu Osobnost české fotografie za dlouhodobý přínos
české fotografii. Po učňovských letech, kdy spolupracovala
s Josefem Koudelkou, fotografovala např. život ve slovenské
vesnici Šumiac nebo v Polsku cyklus Poutníci, dále pracovala
jako fotografka pro Divadlo za branou. Po emigraci pracovala
v Anglii a Irsku, organizovala mezinárodní workshopy fotografie,
dokumentovala pouliční trhy v Londýně. Jeden z jejích kolegů
napsal, že její fotografie jsou výjimečnou součástí českého
kulturního dědictví.
(od 19:00)
Petr Vizina – novinář (Lidové noviny, Hospodářské noviny,
Reflex, Respekt), moderátor, recenzent. Orientuje se na široké
pole filmu, literatury, hudby. V ČT byl také jedním z ústředních
spolutvůrců literárního týdeníku U zavěšené knihy, který
spolumoderoval.

datum / básník dne
5. 8. – středa

večerní host od 19:00 (není-li uvedeno jinak)
Výlet

Pavel Kolmačka

6. 8. – čtvrtek

Pouť krkonošská – projekce filmu režiséra Karla Čtveráčka
za účasti tvůrců

Miloš Doležal

7. 8. – pátek
Josef Lederer

8. 8. – sobota

Dagmar Urbánková – výtvarnice, básnířka, spisovatelka
a scénografka (divadlo Minor). Je také autorkou řady úspěšných
dětských knih. Mezi nejznámější patří například Byl jeden dům,
Maškary, Chlebová Lhota. Ilustrovala výbor bretonských pověstí
Potopené zrcadlo. Pozoruhodný je také její literární počin Dům.

noční Slavnost světel

Eva Švankmajerová

9. 8. – neděle (odjezd)

Ohlédnutí za AP
(vyklizení místa konání)

