
XXV. Letní škola klasických studií 

Eikón, imago, simulacrum. Obrazy 
a vizualita antiky 

1. července - 4. července 2017, Brno 

Kabinet pro klasická studia - Katedra divadelních studií FF MU - 
Asociace učitelů klasických jazyků ALFA 

Antika bývá vnímána jako doba velkých vypravěčů a pozorných posluchačů. Pojďme si 
připomenout, že Řekové a Římané byli také milovníci podívaných všeho druhu: 
svátečních průvodů, opulentních divadelních představení, teatralizovaných sportovních 
utkání a mnohých dalších. I běžném životě se obklopovali uměním, ať už to byly sochy a 
reliéfy, které zdobily fasády veřejných budov nebo fresky na stěnách soukromých vil. 
Tyto "obrazy" byly jedním z pramenů, z nichž čerpala příběhy antická literatura a také 
divadlo. Nemalou pozornost budeme věnovat i všem podobám vizuálního odkazu antiky 
v pozdější evropské kultuře až do současnosti. 

1. července 
14.00    zahájení 

14.30 - 16.00  Prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. (PedF FF UK): Antika klíčovou dírkou  
   viděná 

16.15 - 17.45  Mgr. Matěj Novotný (KKS FLÚ AV ČR): „Přijměte, Athéňané,   
   Peisistrata příznivě, neboť samotná Athéna mu prokázala největší  
   čest ze všech lidí a přivádí ho zpět na vaši Akropoli." – Boží   
   přítomnost a politická manipulace v archaických Athénách.  



2. července 
9.00 - 12.00  Mgr. Tereza Konývková (KDS FF MU): Čeští vlastenci jako antičtí  
   borci? Aneb o sokolském hnutí a jeho inspiračních zdrojích 

13.30 - 15.00 doc. Ondřej Jakubec, Ph.D. (SDU FF MU): Titus Livius a jeho Ab urbe 
   condita jako téma výzdoby rezidencí šlechty v raném novověku –  
   příklady z českých zemích 

15.15 - 16.45  Mgr. Marie Okáčová, Ph.D. (ÚKS FF MU): Ut pictura poesis: Vizuální 
   poezie (pozdní) antiky 

17.00 - 18.30  Mgr. Radka Fialová (KKS FLÚ AV ČR): „Tam bude pláč a skřípění  
   zubů.“ Obrazy pekla v raně křesťanské literatuře a umění 

3. července 
9.00 - 12.00   Mgr. Eliška Poláčková - Mgr. Amálie Bulandrová (KKS FLÚ AV ČR - 
KDS    FF MU): Antika ve středověké katedrále 

13.00 - 15.10  exkurze do kostela sv. Jakuba Staršího 

15.15 - 16.45  PhDr. Martin Svatoš, CSc. (KKS FLÚ AV ČR): Vizuální poezie   
   v gratulačních sbornících náboženských řádů v Čechách 17. a 18.  
   století (Příklad benediktinů v Broumově, premonstrátů v Praze a  
   cisterciáků v Plasích) 

17.00 - 18.30  Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D. (KKS FLÚ AV ČR): Divadlo a vizualita na 
   přelomu epoch 



4. července  
9.00 -  10.30  doc. Ivan Foletti, MA (SDU FF MU): Jak zobrazit člověka? O   
   teorii obrazu prvních křesťanů 

10.45 - 12.15 Mgr. Ondřej Podavka (KKS FLÚ AV ČR): Zdeněk Brtnický z   
   Valdštejna a jeho vnímání antických památek během   
   kavalírské cesty 

13.00    Exkurze (bude upřesněno)


