CESTA VESMÍRU
o znovuprobuzení kosmu v nás a skrze nás

Neformální sdružení Příbor v pohybu
společně s Odborem kultury Města Příbora a s PRO-BIO regionálním centrem Moravská brána
Vás srdečně zve na čtvrtý pořad z cyklu Klima se mění a my s ním,
tentokrát na setkání s Jiřím Zemánkem

 Pátek 27. ledna 2017
 Piaristický klášter, Příbor - refektář
 Od 17.00 hodin
Motto: „Člověk je tím místem, v němž se reflektuje celých 14 miliard let evoluce…
My máme toto určení – a dokonce povinnost – žasnout nad vesmírem!“
Brian T. Swimme

Dotazy: jadernicka@gmail.com; 604 905 611

Program:
17:00 – 17:30

O cyklu pořadů Klima se mění a my s ním

Od 17:30

Přednáška

V posledních letech došlo k ohromnému posunu v poznání vesmíru, jenž dokládá, že po éře odkouzlené vědecké
objektivizace dnes lidstvo znovu začíná vstupovat do hlubšího vztahu s kosmem. Objevují se noví kosmologové,
kteří dokáží stanout před tajemstvím vesmíru s obdivem a úctou
a odhalovat jeho skryté dimenze, kteří se zamýšlejí nad smyslem jeho příběhu a dokonce objevují kosmické
vědomí. Představíme si hnutí astronautů Overview efekt se slavným Edgarem Mitchelem,
a novou kosmologii „epiky evoluce“ Thomase Berryho a Briana T. Swimma, která nahlíží kosmologii primárně
jako cestu transformace, jako iniciaci člověka do tvořivého spojení s kosmem.
Promítneme si dokumentární film kosmologa Briana T. Swimma a religionistky Mary Evelyn Tuckerové Cesta
vesmíru, který líčí epochální vědecký objev evoluce jako posvátné epické vyprávění, v němž splétá dohromady
nejnovější poznatky moderní vědy s moudrostí duchovních tradic Západu, Číny, Indie i domorodých národů. 14
miliard let trvající evoluci vesmíru a Země představuje jako proces, který je založen na ohromné kreativní
inteligenci, spojení a vzájemné závislosti. Ukazuje,
že náš lidský příběh je s kosmickou tkání života propojen od samých jejích počátků, a že nejsme ničím menším
než vesmírem, který si začíná uvědomovat sám sebe a svou roli v kosmickém procesu. Stali jsme se
nejvýznamnějšími činiteli změny na planetě, jsme tím, co zrodily hvězdy - jaký druh budoucnosti zrodíme my?
Brian Thomas Swimme
je matematický kosmolog, ředitel Centra pro příběh vesmíru a profesor na Kalifornském institutu integrálních
studií v San Francisku. Z jeho spolupráce s teologem Thomasem Berrym vznikla kniha The Universe Story
(1992), která je základním dílem kosmologie „epiky evoluce“. Primárním polem Swimmova bádání je povaha
evoluční dynamiky vesmíru, vztah mezi vědeckou kosmologií
a tradičnějšími náboženskými představami kosmu, kulturní důsledky nového evolučního příběhu
a nová role lidstva v rozvíjejícím se příběhu kosmu a Země. Příběh filmu Cesta vesmíru byl zpracován do podoby
stejnojmenné knihy a stal se základem edukativního projektu.
Viz. www.journeyoftheuniverse.org
Jiří Zemánek
je historik umění, kurátor, publicista a kulturní aktivista. Do r. 2000 působil jako odborný pracovník
v několika státních galeriích, naposledy v Národní galerii v Praze. V současné době se věnuje překladům a
editaci textů a publikací z široké oblasti hlubině-ekologického a holistického myšlení. Zabývá se otázkou evoluce
kultury a rolí kosmologie při formování udržitelného vztahu ke světu. Založil občanské sdružení Pilgrim a českou
sekci Budapešťského klubu. Je nositelem ceny nadace Tranzit, určené pro podporu výtvarného umění ve střední
Evropě.

Vstupné: dobrovolné
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