VÝZVA k účasti na sochařském sympoziu ve Žďáře nad Sázavou
ŽĎÁŘENÍ 2018, II. ročník
Město Žďár nad Sázavou v roce 2016 obnovilo v nové formě pořádání sochařských sympozií, která
se zde uskutečnila v letech 1992–2002 a u jejichž zrodu stáli sochaři Rostislav Magni a Zdeněk
Macháček.
Snahou pořadatele je dát příležitost umělcům k vzájemnému setkávání, výměně profesních
zkušeností s možností realizace svého díla v exteriéru města. Město se tak zároveň snaží postupně a
nenásilně zlepšovat městský veřejný prostor pro občany i návštěvníky. I samotná akce tvoření soch
může přilákat zájem široké veřejnosti.
Zadání je vytvořit sochu z pískovce, která bude umístěna ve veřejném prostoru města. Sochaři
vytvoří sochu na dané volné téma TEP ŽIVOTA. Toto téma má velice široký záběr možností zejména
z hlediska umístění soch v blízkosti cyklistické stezky a řeky. Také je zde silniční tepna města s rušnou
křižovatkou. Sochy zde budou vnímány z projíždějících aut, ze stezky cyklistů a pěšky chodících
občanů. Téma „Tep života“ bylo iniciováno místem, kde budou sochy instalovány. Je to dopravní uzel,
kde je největší průtok chodců a také je to i místo kulturní, protože tu je Dům kultury a Městská
knihovna. Objem pískovcového kamene bude cca 1 x 1 x 1 m. Byl zvolen malý formát kamene,
protože je záměr, aby sochy nebyly monumentální, ale měly by být „jako šperky“, jež zdobí město“,
citlivě usazené do veřejného prostoru.
Termín konání sympozia je stanoven na dobu od 3. září do 16. září 2018. Místo konání sympozia je
Žďár nad Sázavou v kraji Vysočina. Definitivní instalace soch bude provedena v týdnu 17. - 21.9.2018
a vernisáž bude 23.9.2018. Podrobnosti budou uvedeny v dopise o potvrzení účasti třech vybraných
autorů – účastníků sympozia.
Sympozia se zúčastní umělci, absolventi SŠ a VŠ uměleckého zaměření, kteří se řádně přihlásí a splní
dané podmínky účasti. Jelikož se jedná mimořádnou akci, která při své úspěšnosti by mohla i nadále
pokračovat dalšími ročníky sochařských sympozií, bude pro tento rok 2018 maximální počet tvůrců
stanoven na tři sochaře/sochařky. Účastníky vybírá řádně zvolená výběrová komise složená ze
zástupce města (pořadatele sympozia), městského architekta, sochaře, malíře a nezávislého sochaře
mimo region.
Podmínky účasti jsou přihlásit se vyplněnou přihláškou nejpozději do 30. dubna 2018 (rozhoduje
datum poštovního razítka), zaslanou písemně na adresu Městský úřad, Dana Hrstková, Žižkova 227/1,
591 31 Žďár nad Sázavou nebo e-mailem na adresu: dana.hrstkova@zdarns.cz (do 30.4. 2018, 24.00
hod.)
Od účastníků požadujeme SŠ nebo VŠ umělecké vzdělání. K přihlášce je třeba přiložit CV a osm až
dvacet fotografií (fotokopií) autorských prací zejména v kameni nebo odkaz na vlastní webovou
stránku, jsou-li v ní požadované údaje obsaženy. E-mailem zaslané přílohy prosím posílejte v zipu.
Město poskytne umělcům ubytování po dobu trvání sympozia, obědy a večeře a stipendium 12.000,Kč. Dále zajistí během práce běžné pracovní zázemí, servis nářadí, technickou podporu. Město dále
zajistí instalaci soch a slavnostní vernisáž. Více podrobností obdrží vybraní sochaři v dopisu o
potvrzení účasti a následné smlouvě.
Umístění soch bude v rámci jednoho instalačního celku, který určuje pořadatel ve spolupráci
s komisařem sympozia. Kompozici soch v daném prostředí, jejich ukotvení v terénu a úpravu plochy
ve vztahu k okolí bude řešit komisař sympozia ve spolupráci se sochaři – účastníky. Sochy budou vzaty
do vlastnictví města písemnými smlouvami.

