Klub Myśli Ekologicznej i kinoteatr Rialto serdecznie zapraszają na XXXVIII
spotkanie KME
25 października (wtorek) 2016, godz. 17.30
Kinoteatr Rialto
Katowice, ul. Św. Jana 24

"Lo i stało się. Zaduma nad
światem w sieci"
Temat:

Zapraszamy na projekcję najnowszego filmu Wernera Herzoga „Lo i stało się
…” i panel dyskusyjny z udziałem ekspertów zajmujących się wpływem
postępu cywilizacyjnego, mediów na relacje społeczne, procesy poznawcze,
podejście do przyrody oraz zajmujących się leczeniem uzależnienia od sieci.
Legendarny dokumentalista Werner Herzog, niestrudzenie odkrywający zakamarki ludzkiego ducha, w
najnowszym filmie bierze się za Internet. Prowadzi widzów poprzez szereg prowokacyjnych rozmów, które
pokazują, w jaki sposób Internet przekształcił praktycznie wszystkie elementy realnego świata - od biznesu, przez
edukację, podróże kosmiczne, po opiekę zdrowotną i osobiste relacje. Herzog stara się pokazać zarówno to, jakie
Internet przyniósł korzyści jak i to, że ma ciemne strony (ułatwia szerzenie przemocy, uzależnia, umożliwia
kradzież cennych danych). Jego rozmówcy zarówno snują wizje wspaniałej przyszłości, w której będzie można
tweetować myśli, jak i piszą ponure katastroficzne scenariusze, zgodnie z którymi awaria sieci doprowadzi do
zagłady ludzkości. Film skłania do zastanowienia się nad tym, z czego korzystamy bezrefleksyjnie i co już tak głęboko
weszło w naszą codzienność, że tego nie zauważamy.

Dr Agnieszka Skorupa – psycholog, szkoleniowiec, członek Z-teamu wraz z którym wprowadza do
polskich szkół Projekt Bohaterskiej Wyobraźni prof. Philipa Zimbardo, Uniwersytet Śląski, Zakład
Psychologii Ogólnej
Dr Agnieszka Wilczyńska – psycholog, psychoterapeuta, współzałożycielka Fundacji Prof. Zimbardo
(Zimbardo Youth Center), Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Psychologii
i Nauk Humanistycznych
Krzysztof Pastuszka – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta w Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich
Z serdecznym pozdrowieniem
Organizatorzy:
Prof. dr hab. Piotr Skubała (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski)
Dr Ryszard Kulik (Pracownia na rzecz Wszystkich Istot)
Katarzyna Pryc ( kierownik Kinoteatru Rialto)

Klub Myśli Ekologicznej jest inicjatywą, która ma na celu propagowanie idei ekologicznych oraz prezentowanie osób
wcielających te idee w życie. Uważamy, że żyjemy w czasach bezprecedensowych zagrożeń dla przyrody i człowieka. Dlatego
tak ważna wydaje się potrzeba pogłębionej refleksji nad diagnozą obecnej sytuacji, określeniem przyczyn negatywnych
zjawisk oraz poszukiwaniem dróg wyjścia. Uważamy, że obecnie potrzebujemy nowych wizji, odkrywania swoich głębokich
związków z przyrodą, rozwijania postaw umiarkowania, pokory i szacunku wobec życia, a także dążenia do równowagi na
wielu poziomach naszego życia. W ramach Klubu Myśli Ekologicznej proponujemy spotkania z naukowcami, aktywistami
ekologicznymi, działaczami społecznymi, dla których zmiana świata na lepsze jest ważnym motywem działań. Chcemy
inspirować, zachęcać do aktywności, wspierać oddolne inicjatywy oraz budować krąg osób, angażujących się w pracę dla
przyrody i człowieka. Spotkania Klubu odbywają się raz w miesiącu we wtorki o godz. 17.30 w Kinoteatr RIALTO w Katowicach
(ul. Św. Jana 24).

Zapraszamy na strony Klubu Myśli Ekologicznej:
www.klubmysliekologicznej.pl
http://www.facebook.com/pages/Klub-Myśli-Ekologicznej/217091571705537

Patronat medialny

Dofinansowanie: Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice
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