EVROPSKÝ FESTIVAL FILOZOFIE
Místo konání:
Organizátor:
Termín konání:

Velké Meziříčí
JUPITER club, s. r. o.
4. - 10. červen 2015

Evropský festival filozofie je zcela ojedinělý projekt, který je jediným svého druhu v České
republice a podobnou akci pořádá severoitalská Modena, francouzský Saint Emilion a německý
Hannover. Hlavním organizátorem je JUPITER club, s.r.o. Velké Meziříčí. Hlavním garantem akce
je Město Velké Meziříčí. Během celé historie festivalu spolupracujeme s našimi odbornými
partnery, Filozofickým ústavem AV v Praze a Filozofickou fakultou MU v Brně. Festival je také
každoročně podporován Krajem Vysočina.
Filozofie nalezla ve Velkém Meziříčí pro svůj růst dobrou půdu, z malého semínka vyrostl
desetiletý filozofický strom. Usilujeme o to, aby se návštěvníci festivalu, v dnešním světě plném
komerce a konzumu zastavili a zamysleli nad svým každodenním způsobem života. Zapojili se
zcela neformálním způsobem do otevřené diskuse k věcem důležitým, či naopak zcela nicotným,
které nás obklopují na každém kroku. Debatovali proto, aby se něco dozvěděli, polemizovali proto,
aby se vzájemně obohatili.
V roce 2015 jsme uspořádali 9. ročník festivalu na téma „Konflikt a soulad“. Festivalové téma
vyvolalo celou řadu diskuzí a polemik, ať již v průběhu přednášek či v kuloárech. Průběh
festivalového dění potvrdil, že díky své specifičnosti a jedinečnosti festival zapustil ve Velkém
Meziříčí své kořeny. Zájem o festival ze strany veřejnosti odpovídá charakteru akce. Zaznamenali
jsme větší zájem účastníků mimo region Vysočiny a výrazné zastoupení měla mladá generace.
Téměř dvacet kulturních akcí nabídlo divákům koncerty, výstavy, divadelní představení, floristickou
show, ale i show našich nejlepších slamerů. V nabídce byly také tři filmové projekce, jednoho
amatérského dokumentu a dvou profesionálních filmů.

V týdenním maratonu přednášek se vystřídaly téměř dvě desítky významných osobností z řad
filozofů: Miloš Mendel, Michael Hauser, Pavel Barša, Ivanka Mariposa Čonková, Yasar Abu
Ghosch, Zora Hesová, Olga Lomová, Josef Šmajs, Stanislav Komárek, Petr Dvořák, Juraj
Hvorecký, Vladimír Smékal, Josef Krob, Luboš Bělka, Dalibor Papoušek, Miloš Štědroň. Reální
pohled do problémových oblastí světa nám poskytli váleční novináři Ramiro Villapadierna a Michal
Kubal.
V historii se námětem diskuse stala motta: „Změna a stálost“, „Tradice a modernita“, „Harmonie
a chaos“, „Krize a hodnoty“, „Věda a víra“, „ Etika a morálka“, „Komunikace a ne/vzdělanost“,
Prostor a čas, Konflikt a soulad. Prostřednictvím nich jsme vyslali k účastníkům i široké veřejnosti
mnoho podnětných signálů, poutavých námětů i moudrých poučení.
Na festivalu si své místo našel také projekt pro studenty středních škol, „Jak to vidíš ty?“. Nabídli
jsme jim svobodný prostor představit vlastní nebo převzaté myšlenky a názory na daná témata.
Studentský panel, prezentující širokou platformu jejich názorů a postojů.
Festivalového dění nabízí rovněž tematicky zaměřený kulturní doprovodný program: výstavy,
koncerty, divadelní a filmová představení, floristiku, Slam poetry, a další. Vedle profesionálních
umělců se snažíme zapojit co nejvíce amatérských uskupení, které demonstrují kulturní kvalitu
života ve městě.

