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> > > BIENÁLE PAMĚŤ KRAJINY – 2. KRUŠNOHORSKÉ SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM VE DŘEVĚ 2016 – 
TÉMA: VODA < < < 

Město Klášterec nad Ohří vyhlásilo sochařské sympozium. Uměleckou ředitelkou sympozia je 
sochařka Jitka Kůsová. Sympozium je konáno v prostoru, kde odpradávna vedle sebe žily různé 
národy. Přátelství a spolupráce spoluvytvářely kulturu celého Krušnohoří.   

Cílem sympozia je ukázat dřevo jako plnohodnotný sochařský materiál. 

Druhý ročník bienále sochařského sympozia Paměť krajiny vychází ze zkušeností mnoha jiných 
sympozii. Našim přáním však je udržet nastavenou vysokou úroveň zrealizovaných soch. Město 
Klášterec nad Ohří podporuje vztah a úctu k tradičním sochařským materiálům a chce umožnit 
sochařům i návštěvníkům podmínky pro vzájemné obohacení.  

Návštěvníci mohou sledovat tvorbu od prvého záseku. Mohou se tak účastnit zrodu soch, což jim 
umožní ztotožnit se se vznikajícím dílem. Kromě zajímavých, a pro mnohé neznámých momentů, 
přináší tato zkušenost i nový pohled na výtvarné umění a kultivuje vnímání diváka. Takový zážitek 
posouvá vědomí nejen mladých lidí k novému přístupu ke kultuře, zároveň napomáhá do budoucna k 
ochraně všech uměleckých děl ve veřejném prostoru. 

V průběhu sympozia budou probíhat pracovní dílny žáků a studentů škol z Klášterce nad Ohří a okolí 
nebo partnerského města Großrückerswalde v Německu.  

Místem konání je Zámek Klášterec nad Ohří - park zámku, leží na levém břehu řeky Ohře. Z jedné 
strany se táhnou Doupovské hory, z druhé se tyčí Krušné hory. Park je zajímavý také svými 
dendrologickými sbírkami, zámek pak rozsáhlou sbírkou porcelánu.  

Termín konání sympozia: 23. června 2016 od 9.00 až 29. června 2016  

Uzávěrka přihlášek je 31. ledna 2016. Symposium je organizováno pro 6 autorů. Porota si vymiňuje 
možnost nevybrat plný počet. Autoři vybraných návrhů budou informování do 14. února 2016. 

Podmínky účasti a přihlášku naleznete v příloze tohoto e-mailu nebo ZDE. 

Kontakt a odkazy na předešlý ročník: Jitka Kůsová, Útočiště 49, 431 51 Klášterec nad Ohří,  
tel.+420 728 171 386 
www.jitka-kusova.eu, www.facebook.com/Utociste.49, 
www.facebook.com/Pamet.krajiny.sculpture?ref=hl 

 
Zdroj: Sdělení Jitky Kůsové e-mailem z 20. 10. 2015. Redakční úprava: Oskar Brůža 
Předešlé zprávy naleznete na www.uvucr.cz/e_info/e_info_prehled.htm  
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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> > > UPOZORNĚNÍ < < < 
S blížícím se koncem roku upozorňujeme všechny, kdo jsou zapsáni v Národním registru profesionálních 

výtvarných umělců a designérů ČR, nebo kdo v Národním registru od roku 2016 zapsáni být chtějí, že je třeba 
zápis prodloužit úhradou členského příspěvku, jehož výši si můžete sami vypočítat 
(http://www.uvucr.cz/rejstrik/vypocet_clenskeho_prispevku.pdf). Platební údaje jsou otištěny na vnitřní straně 
vaší identifikační karty nebo o ně můžete požádat e-mailem (uvucr@uvucr.cz) nebo formou SMS (606 473 074). 
Od roku 2016 je k identifikační kartě profesionálního výtvarného umělce přikládáno i OSVĚDČENÍ O ZÁPISU 
V NÁRODNÍM REGISTRU PROFESIONÁLNÍCH VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ A DESIGNÉRŮ ČR A O VÝKONU 
NEZÁVISLÉ ČINNOSTI jako jiné evidenci ve smyslu § 435 Občanského zákoníku. 
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