Tisková zpráva, 21. listopadu 2018
Revolver Revue pořádá Sympozium 8 na téma komunismus – elity – dnešek k výročí let 1948 a
1968 a vydala další RR noviny.
Revolver Revue pořádá v úterý 27. listopadu 2018 celodenní setkání v prostorách pražské Venuše ve
Švehlovce. Bude s volným vstupem otevřeno veřejnosti a koná se k letošním výročím let 1948 a 1968.
Jeho relativně užší téma ohraničují pojmy komunismus – elity – dnešek, jichž se ve svých příspěvcích
budou z rozličných úhlů pohledu dotýkat řečníci různých generací a z různých oborů: historie,
filosofie, politologie, uměnovědy, literární či divadelní historie a publicistiky. Sympozium 8 navazuje
na konference, které Revolver Revue s širokým ohlasem v minulých letech uspořádala o osobnostech
I. M. Jirouse, Jana Lopatky nebo F. X. Šaldy. „Téma letošního setkání je širší, vystupující v sériích
relativně krátkých vstupů připomenou či otevřou některé podstatné otázky prostřednictvím velmi
konkrétních příkladů, přičemž pojítkem by měly být důsledky zásadních historických proměn v letech
1948 a 1968 na českou kulturu, umění a vzdělanost, dlouhodobá a opakovaná snaha lámat a
decimovat české intelektuální, kulturní a tvůrčí vrstvy jak po profesní, tak i etické stránce, a vliv toho
všeho na naši současnost,“ říká šéfredaktorka Revolver Revue Terezie Pokorná. Vystoupí například
Jaroslav Cuhra, Bohumil Doležal, Tomáš Hermann, Martin Šmok, Maciej Ruczaj, Miroslav Petříček,
Marie Klimešová, Pavla Pečinková, Adam Drda, Robert Krumphanzl, Marek Vajchr nebo Jaromír
Typlt. Součástí sympozia budou také diskuse a podvečerní komentovaná projekce vybraných
filmových záznamů uchovávajících rozhovory s pamětníky.
U příležitosti Sympozia 8 vydala Revolver Revue rovněž další číslo příležitostných RR novin, které
jsou zdarma k dispozici na vybraných místech nejen v Praze a budou připraveny pro zájemce i na
sympoziu. Obsahují například rozsáhlou anketu věnovanou Babišovým Lidovým novinám,
komentovanou koláž citátů z médií posledních let zaměřenou na místní „nechumelismus“, to jest
laxnost vůči vážným negativním jevům, ukázku z připravovaných vzpomínek překladatelky Věry
Dvořákové, portrét scenáristky a dokumentaristky Kristiny Vlachové, rozhovor s Milanem
Černochem, který v roce 1951 vystoupil z KŠČ, výběr z básní Petra Kopty či sentencí Ladislava
Dvořáka a další.
Více o programu Sympozia 8 a zatím posledních RR novinách na www.revolverrevue.cz. Sympozium
pořádá Revolver Revue ve spolupráci s nakladatelstvím Triáda a společností Post Bellum / Paměť
národa a za podpory Magistrátu hl. města Prahy.
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