Dny Heinricha
Bölla v Praze
Umění
a společnost

září –
říjen
2010

25 let od úmrtí spisovatele a nositele
Nobelovy ceny za literaturu Heinricha Bölla
20 let činnosti Heinrich-Böll-Stiftung
ve visegrádských zemích
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Konference
Umělci: Prostředníci změny?

Výstava
Obhájci lidských práv v Rusku

30. 9. 2010, 12.30–18.30
Národní technická knihovna, Technická 6
Praha-Dejvice

27. 9. – 2. 10. 2010
Národní technická knihovna, Technická 6
Praha-Dejvice

Konference má přivést ke společné debatě osobnosti z různých
oblastí umění (divadlo, literatura, vizuální umění) spolu s kritiky
a odborníky ze společenskovědních oborů z České republiky a Německa a na základě jejich osobní zkušenosti či prostřednictvím
pohledu jejich vědního oboru diskutovat vliv současného umění
na společnost. Má také diskutovat následující otázky: Jak vypadá
dnešní „angažované umění“, jaká témata si vybírá a jak se tato
témata proměňují? Nabízejí umělecké projekty v době krize nové
perspektivy, koncepty, ideje či vize? Jak se umělci zapojují do veřejných záležitostí? Daří se současným „angažovaným“ umělcům
oslovovat publikum, a jakými způsoby to dělají? Jaké rozdíly
a podobnosti vyplývají z česko-německého srovnání?

Když se člověk veřejně angažuje na obranu těch, co nemají zastání, vždycky tím něco riskuje. Zvlášť to platí, brání-li slabé proti
zvůli mocných. Obránci lidských práv a aktivisté v Rusku riskují
mnoho, dokonce svůj vlastní život. Putovní výstava, která vznikla
z iniciativy Člověka v tísni a ve spolupráci s pražskou kanceláří
Heinrich-Böll-Stiftung, přináší vhled do více než desítky konkrétních příběhů ruských aktivistů, jež v posledním desetiletí za svou
práci zaplatili životem. Kromě dnes již světoznámé novinářky
Anny Politkovské, zavražděné v říjnu 2006, se návštěvníci budou
moci seznámit s dalšími, méně známými osudy těch, kteří se přes
všechna rizika pouštěli do životu nebezpečných témat současného Ruska: vyšetřování zločinů v Čečensku či boji proti ruskému
fašistickému hnutí. Jejich vraždy dosud nejsou objasněny a viníci
potrestáni.

Program konference:
12:00–12:30 Registrace
12:30–14:00 Panel 1: Divadlo dnes – sociální laboratoř?
Václav Bělohradský (filozof, Praha/Terst)
Shermin Langhoff (umělecká vedoucí, Ballhaus Naunynstrasse,
Berlín) (tbc.)
Miroslav Bambušek (dramatik a režisér, Praha)
Eva Salzmannová (herečka, Národní divadlo, Praha)
Moderátor: Ondřej Černý (ředitel, Národní divadlo, Praha)
14:00–14:30 Coffee Break
14:30–16:15 Panel 2: Síla slov – literatura jako námitka
Tanja Dückers (spisovatelka, Berlín)
Radka Denemarková (spisovatelka, Praha)
Ivan Klíma (spisovatel a publicista, Praha)
Burkhard Müller (literární kritik, Chemnitz)
Luděk Navara (novinář a spisovatel, Praha)
Moderátor: Pavel Mandys (publicista, Praha)

Heinrich-Böll-Stiftung si v letošním roce
připomíná 20 let od svého působení ve visegrádských zemích
Heinrich-Böll-Stiftung je německá politická nadace, zeleným
blízká, která má zastoupení ve 28 zemích světa. Pražskou kancelář otevřel v roce 1990, jako vůbec první v zahraničí, Milan
Horáček. Jejím hlavním cílem je politické vzdělávání s důrazem
na hodnoty jako jsou udržitelný rozvoj, demokracie, lidská práva
a spravedlnost. Svými aktivitami usiluje o prosazování sociální
emancipace a rovných šancí žen a mužů v politice a společnosti.
Angažuje se také v oblasti rovného postavení kulturních a etnických menšin. Pražská kancelář koordinuje aktivity v oblasti
energetické politiky a ochrany klimatu ve střední a východní Evropě. Dalším tematickým okruhem činností je evropská integrace
a zahraniční a politika EU.

16:15–16:45 Coffee Break
17:45–18:30 Panel 3: Krize, jaká krize? Umění v nových
podmínkách
Alice Creischer (Vizuální umělkyně,Berlín)
Jiří David (vizuální umělec, Praha)
Dan Perjovschi (Vizuální umělec,Rumunsko)
Jiří Ševčík (teoretik vizuálního umění, Praha)
Moderátorka: Martina Pachmanová (historička umění a kurátorka, Praha)
18:30–19.00 Občerstvení
19:00–21.30 Filmový večer s diskusí: Máte právo vědět
Projekce filmu ve spolupráci s Člověkem v tísni s následnou diskusí s pozvanými hosty.
Konferenčními jazyky pro 1. a 2. panel jsou čeština a němčina
a pro 3. panel čeština a angličtina. Simultánní tlumočení zajištěno.
Registrace na konferenci „Umělci: Prostředníci změny?“ na
www.institutumeni.cz

Konference se koná za finanční podpory
Česko-německého fondu budoucnosti.

