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EDO: v divadle Dan Bárta, v kině Peter Lipa
Olomouc - Dan Bárta, Cyril Höschl, Václav Bělohradský, Jan Sokol či Peter Lipa - to jsou osobnosti, se kterými se
olomoucké publikum může setkat tuto sobotu a neděli na Ekologických dnech Olomouc v Divadle hudby a kině Metropol.
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V Divadle hudby už od sobotního dopoledne začnou besedy na různorodá témata. Například uznávaný psychiatr Cyril Höschl si na třináctou
hodinu připravil téma Umění a neurověda, které návštěvníkům objasní, jak důležitou roli sehrálo umění ve vývoji člověka před půl milionem let.

„Ráda bych pozvala také na setkání s klimatologem Václavem Cílkem, beseda je jistě zajímavá i pro lidi, kteří nejsou z řad přírodovědců. Cílek
totiž představí svůj filozoficko-pragmatický pohled na současnou situaci a finanční krizi.“ uvedla projektová manažerka Sluňákova Irena
Opršalová.

V sobotu večer zvou organizátoři festivalu návštěvníky do kina Metropol na akci s názvem Sedm bran k tajemství přírody.

Zástupci Sluňákova zde představí veřejnosti svůj záměr vybudovat v lužních lesích CHKO Litovelského Pomoraví vstupní bránu, která by
přiblížila krásy oblasti pomocí parkových úprav a interaktivních uměleckých instalací.

Večerem provede klimatolog Václav Cílek, dále promluví Jana Kasalová, Miloš Šejn, Miloš Fekar, Aleš Dolný a členové ateliéru Projektil
architekti.

V průběhu večera vystoupí i jazzová skupina Peter Lipa Band slovenského frontmana Petera Lipy, který je jednou z nejvýznamnějších
osobností slovenské jazzové scény.

Nedělním hostem festivalu bude zpěvák Dan Bárta, který spolu s přírodovědcem Alešem Dolným představí své oblíbené vážky, o kterých
společně také vytvořili publikaci, kterou Bárta doplnil fotografiemi.

„Dan Bárta v neděli nebude v roli muzikanta, ale přes to čekáme opravdu velikou návštěvnost, proto bude pro návštěvníky lepší přijít o něco
dříve, aby na ně zbylo místo,“ doplnila Opršalová.

VÍKENDOVÝ PROGRAM FESTIVALU EDO

Sobota 25. dubna

DIVADLO HUDBY

10.00 – Václav Cílek: Nová situace
13.30 – Cyril Höschl: Umění a neurověda
15.00 – Zdeněk Kratochvíl: Z loňské úrody
16.30 – Ondřej Švec: Descartův podíl na matematické idealizaci přírody
18.00 – Ivan Horáček: Filozofické základy přírodovědy, přírodovědné základy filozofie

KINO METROPOL

20.30 – Brány k tajemství přírody, koncert Peter Lipa band
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Neděle 26. dubna

DIVADLO HUDBY OLOMOUC

10.00 – Václav Bělohradský: Bez aury – Postkřesťanské náboženství
13.30 – Jan Sokol: Svoboda a život, Zdeněk Pincl: Proč ještě nežijeme v komunismu?
15.00 – Aleš Dolný, Dan Bárta: O váážkáách
16.30 – Jiří Fiala: O vztahu vědy a umění
17.30 – Václav Bělohradský, Antonín Buček, Daniel Frynta, Martin Konvička, David Stroch: Zamyšlení nad ekologičností environmentálního
(po)rozumění a poznání…

PODROBNÝ PROGRAM: EKOLOGICKÉ DNY OLOMOUC (slunakov.cz)

Linda Lešikarová
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