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> > > X. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO SOCHAŘSKÉHO SYMPOZIA HANY 
WICHTERLOVÉ V PROSTĚJOVĚ < < < 
 
Město Prostějov pořádá již desátý jubilejní ročník Mezinárodního sochařského sympozia 
Hany Wichterlové, který se uskuteční od 21. července do 4. srpna 2011. 
  
1. Podmínky účasti v roce 2011 
kvalifikace                                                                                                                                                  
* sochař pracující se dřevem (se znalostí sochařství v přírodním  
prostředí)                               
* VŠ student atelieru sochařství (pátého ročníku) pracující se dřevem, doporučený vedoucím 
ateliéru  
Písemnou přihlášku (ke stažení PDF nebo on-line  na www.sculpturesymposium.cz ) a 
přílohy jsou přijímány do 30. dubna 2011 (pro ročník 2011; je možné se přihlásit i na 
následující XI. ročník, který je plánován od 19. července do 2. srpna 2012). 
K přihlášce je nutno připojit nebo zaslat dodatečně do 30.4.2011 tyto přílohy:  
* dokumentaci prací a realizací ve dřevě (předchozí tvorba) 
* (fotografie 10 x 15 nebo katalog, případně odkaz na osobní webové stránky)  
* návrh sochy - kresebná skica nebo fotografie modelu sochy v měřítku 1:10  
* souhlas s darovací smlouvou (vzor souhlasu ke stažení: PDF - 30 KB na 
www.sculpturesymposium.cz; zašlete společně s přihláškou; na základě darovací smlouvy 
se socha stane majetkem města Prostějova).  
2. Zadání 
Socha ve dřevě, přednostně vertikálně komponovaná, exteriérová volná plastika. 
Sochy vytvořené na sympoziu budou instalovány, v souladu s urbanistickými plány rozvoje 
města, v přírodní sochařské galerii města Prostějova na místech určených pořadatelem.  
3. Výběr účastníků  
Výběr účastníků sympozia provede umělecká komise. Vybraným účastníkům bude dopisem 
nebo e-mailem doručena pozvánka k účasti na sympoziu nejméně 30 dnů před jeho 
zahájením. V pozvánce bude uvedena doba a místo srazu účastníků. 
Podrobné informace jsou uvedeny v českém a anglickém jazyce na výše uvedených 
webových stránkách sympozia. 



Dotazy směrujte na výkonného manažera sympozia: Miroslav Švancara, Vrbátky 179, 798 13 Prostějov, 
tel. 602 789 045, svancara.m@volny.cz .  
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