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> > >  KRUŠNOHORSKÉ SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM VE DŘEVĚ PAMĚŤ KRAJINY < < < 

Město Klášterec nad Ohří vyhlásilo Krušnohorské sochařské sympozium ve dřevě pod názvem PAMĚŤ KRAJINY. 
Práce se dřevem byla tradičním symbolem Krušnohoří. Naše krajina byla odpradávna místem, kde vedle sebe po 
staletí žily různé národy. Přátelství a spolupráce spoluvytvářely kulturu celého Krušnohoří. Po 2. světové válce však 
postupně s odsunem německých obyvatel zmizela jak jejich kultura a tradice, tak také s nimi spojená tradiční 
krušnohorská řemesla. Proto se město Klášterec nad Ohří rozhodlo podpořit vztah a úctu ke starým tradicím formou 
sochařského sympozia, které bude probíhat v zámeckém parku a jehož návštěvníci budou mít možnost tvorbu 
nových soch sledovat.  
 
Sympozium proběhne ve dnech 24. – 29. června 2014. 
 
Organizátoři poskytují:  
1/ Ubytování, stravu 3x denně, pitný režim, dopravné (maximálně 1.000,-Kč), 
2/ dřevo cca 2m x 60-80 cm průměr (javor, dub, ořech, jasan), 
3/ přípojku elektřiny 220V, pohonné hmoty do pil, 
4/ ochranu pracoviště proti povětrnostním vlivům - stan, pracuje se v každém počasí, vhodné je mít prostor pro 
uschování nářadí, 
5/ ochranný nátěr sochy. 
6/ Odborná porota udělí jednu cenu sympozia ve výši 25.000,- Kč a bude udělena jedna věcná cena diváka. 

Mezi povinnosti vybraných umělců (bude jich celkem šest) patří 
1/ Pojištění osoby a bezpečnost práce, 
2/ vlastní nářadí i spotřební materiál, 
3/ přítomnost na pracovišti v určité hodiny (návštěvnost dětí a veřejnosti), 
4/ dodržet maximálně, jak to přírodní materiál umožní, vybraný návrh, 
5/ na své náklady zajistit koncepční materiály (kov, kámen a jiné), navržené k realizaci sochy. 

Vytvořené sochy budou instalovány v zámeckém parku na připravených betonových soklech po dobu 1 roku. 
V červenci 2015 si je mohou autoři převzít. 

Uzávěrka přihlášek je 31. ledna 2014. Přihlášky zasílejte na adresu: Jitka Kůsová, Útočiště 49, 431 51 Klášterec nad 
Ohří, nebo e-mail: jitkakusova@seznam.cz, kde si můžete vyžádat i další informace. K přihlášce je nutné přiložit CV, 
dále snímky 3-5 soch ve dřevě, návrh sochy ve skice, při tvorbě návrhu je nutné myslet na trvanlivost a odolnost 
použitých prvků. 
 
Autoři vybraných návrhů budou informování do 14. února 2014. 
 
Zdroj: informace J. Kůsové. Redakční úprava: Oskar Brůža 
Předešlé zprávy naleznete na www.uvucr.cz/e_info/e_info_prehled.htm  
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Aktuální verzi Národního registru profesionálních výtvarných umělců a designérů činných na území ČR (stav k 6. 1. 2014) 
naleznete na http://www.uvucr.cz/rejstrik/rejstrik_titul.htm. Prosíme naše členy a další zájemce o zápis v Národním registru, 
aby podle svých možností co nejdříve uhradili členský příspěvek na rok 2014. 
Údaje pro přímou platbu naleznete na vnitřní straně identifikační karty (účet 11034011/0100, specifický symbol = členské číslo); 
roční členský příspěvek činí od roku 2004 beze změny 750 Kč pro umělce do 60 let, 375 Kč pro umělce od 61 do 70 let, 230 Kč 
pro absolventy uměleckých škol první tři roky po absolutoriu; umělci od 71 let si výši členského příspěvku podle svých možnosti 
určují sami. Je možná i úhrada příspěvku na dva roky se slevou 10 % (2 x 750 = 1500-150, tj. celkem 1350 Kč; 2 x 375 = 750-75 , 
tj. celkem 675 Kč; 2 x 230 = 460-46, tj. celkem 414 Kč) nebo na tři roky se slevou 20 % (3 x 750 = 2250-450, tj. celkem 1800 Kč; 3 
x 375 = 1125-225, tj. celkem 900 Kč; 3 x 230 = 690-138, tj. celkem 552 Kč). Případné dotazy sdělte, prosím, na registr@uvucr.cz 
nebo formou SMS na 602 473 074.   

Informační středisko UVU ČR, Dům umění, Malinovského nám. 2, 602 00 Brno, tel. (SMS) 606 473 074, uvucr@uvucr.cz, uvucr@seznam.cz, 
www.uvucr.cz, www.art-visual.cz  * Nepřejete-li si tyto zprávy zasílat, vraťte tento e_mail s poznámkou „nezasílat“. 
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