Symposium Frontiers of Solitude / Na pomezí samoty
antropocén - krajina - civilizace
05.  06. 02. 2016
Francouzský institut v Praze
Mezioborové symposium je zaměřeno zejména na vzájemné vztahy mezi kulturními, politickými a ekonomickými aspekty
současných představ o tom, co pro nás znamenají slova jako prostor, prostředí, krajina a země, včetně topografie o-kraje,
přechodové zóny, meze, jejího stanovení a překročení. Pozvané české i zahraniční přednášející z řad umělců, kritiků,
architektů, environmentalistů, sociologů, filosofů a vědců spojuje dlouhodobý odborný zájem o působení člověka na
krajinu a zemský ekosystém.
pátek, 05.02. - Na pomezí samoty
10:00 registrace
10:30 Miloš Vojtěchovský a Dagmar Šubrtová (CZ) – zahájení a úvodní slovo
Zprávy zpoza pomezí
10:45 Alena Kotzmannová (CZ) - K severu
11:00 Ivar Smedstad (NO) - Finnmark
11:30 Julia Martin (IS/DE) - Sledování “vykloubených” objektů a jejich vlivu na životní prostředí
Pavel Mrkus (CZ) - Geneze Pádu
12:15 Peter Cusack (GB) - Zvukový žurnalismus a místa v procesu proměn
Krajiny, zahrady, doly, stavení a prázdnota
14:00 Stanislav Komárek (CZ) – Mít zemi, mít zahradu
14:30 Martin Říha (CZ) - Podkrušnohorská krajina a schopnost přírody i člověka se adaptovat
15:00 Ivo Přikryl (CZ) - Vodní režim post-těžební krajiny - ideál a realita
15:30 Matěj Spurný (CZ) - Chyběly nám cifry. Počátky kritiky socialistického produktivismu na příkladu severních Čech 60. let 20. století.
16:00 Petr Gibas (CZ) - Místa prázdnoty a krajina mezi přítomností a nepřítomností
16:30 diskuse
19:00 úvod k filmu (Julia Martin)
19:30 projekce filmu Dreamland (Andri Snær Magnason)
sobota, 06.02. - Antropo-scény
11:00 Martin Škabraha (CZ) - Právo na krajinu
11:30 Dustin Breitling (US/CZ) - Kognitivní mapování
12:00 Tereza Stöckelová (CZ) - Ontologická neurčitost v planetární laboratoři
12:30 Vít Bohal (CZ) - Antropocén: Dobrý, Zlý a Ošklivý
14:30 Guy van Belle (BE) - Ekologické povědomí, překračování hranic mezi skutečností a představou
15:00 András Heszky (HU) (Translocal institute of Contemporary Art, Budapešť) - River Ecologies
15.30 Isabelle Frémeaux/John Jordan (FR/GB) (The Laboratory of Insurrectionary Imagination) - Climate Games
16:15 - 16:45 diskuze
19:00 projekce filmu s úvodem The Forgotten Space (Allan Sekula a Noel Burch)
Symposium připravili Miloš Vojtěchovský, Dagmar Šubrtová, Dustin Breitling.
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