Otevřený workshop českých a německých land artistů
v Ralsku
Termín: 22.-27.5. 2017
Místo konání: Jabloneček, Ralsko
Téma pro tento rok (můžete se nechat inspirovat): Kolébka
Každý z nás odněkud vzešel – kolébkou mu bylo konkrétní místo, kde se narodil a kde
vyrůstal. Kolébkou mu byla jeho rodina, přátelé. Kolébka znamená počátek, odtud se jedna
cesta začíná. Muselo však existovat mnoho úsilí, abychom se my mohli narodit a naše
kolébka vzniknout. I Jabloneček byl pro někoho kolébkou.
A kde je kolébka nás jako lidstva? Kolébku máme v přírodě a jsme propojeni s předivem
života. To je silný základ, ačkoli na něj mnohdy zapomínáme. Kolébkou nám je naše kultura,
která má mnoho barev, jazyků, chutí a tváří. Přes tuto různorodost nás něco spojuje a
společné tvoření je cestou, jak bariéry překlenout. Na Jablonečku se prolíná příroda a různé
kulturní vlivy. Společné tvoření by mohlo být kolébkou pro vznik něčeho nového.
Co bychom rádi:
 Aby v krajině zaniklých obcí pod Ralskem vznikla landartová díla, z přírodních
materiálů, která osloví a inspirují místní komunitu i návštěvníky – podnítí k vlastnímu
hledání významu této krajiny – k vlastnímu tvoření. Tento rok jsme zapojili do tvoření
i české a německé školy.
 Aby umělecké vyjádření zkusilo překlenout historii násilné přeměny krajiny, která
poznamenala její tvář ve 20. Století
 Workshop vyvrcholí sobotním Festivalem Proměny, na kterém jednotliví umělci
představí svá díla při land artové procházce vedené Petrem Mikšíčkem
 O workshopu a festivalu bude natočen dokument v jazykové mutaci CZ/DE
Co pro nás znamená symbol Proměny?
Proměna – přechod do jiného stavu – prastarý symbol a univerzálium, které nacházíme
v přírodě i v kultuře. Je krajina pod Ralskem kulturní, divoká nebo zdivočelá? Můžeme v ní
číst dramata minulého století i mnohem starší. Nemáme však potřebu ji škatulkovat ani
spočívat v minulosti. Je potřeba pochopit, že základní jistotou přírodního světa je změna
vedená živoucí a tvořivou silou, která pracuje v daném okamžiku na daném místě
s možnostmi, které jsou k dispozici, a s účastí na okolních vztazích. A tváří tvář této
kreativitě, člověk vnímá výzvu najít své místo a povahu lidství mezi zemí a nebem.

Program:
Pondělí 22.5.
9.00-15.00 Společné tvoření se žáky německé školy ZŠ Bautzen a české školy ZŠ Klíč Česká
Lípa
15.00-17.00 Společná pochůzka po Jablonečku – rozvržení prostoru, seznámení se s historií
obce
Úterý 23.5.
9.00-12.00 Společné tvoření se žáky ZŠ Vojanova z Děčína
12.00-13.00 Oběd
13.00-15.00 Společné tvoření se žáky ZŠ Vojanova z Děčína
15.00-17.00 Land artové tvoření na Jablonečku
17.00 -19.00 Seznamovací večer pro účastníky workshopu
Středa 24.5.
8.00-17.00 Společné land artové tvoření na Jablonečku
Čtvrtek 25.5.
9.00-13.00 Exkurze po zaniklých obcích Ralska a Geoparku Ralsko - výjezd do Geoparku
Ralsko – návštěva zaniklých obcí v oboře Židlov, Hradčanská vyhlídka a letiště (pozůstatky po
sovětské armádě).
13.00-14.00 Oběd
14.00-17.00 Společné land artové tvoření na Jablonečku, spolupráce na dokumentu o
festivalu s Petrem Mikšíčkem
17.00-18.00 Večeře
18.00-20.00 Představení různých uměleckých projektů v krajině v česko-saském pohraničí –
aneb „sudetský land art“ – společná diskuse, debata nad možnou spoluprácí – moderování P.
Mikšíček
Pátek 26.6.
9.00-12.00 Společné land artové tvoření na Jablonečku
12.00-13.00 Oběd
13.00-19.00 Příprava festivalu a workshopů pro veřejnost
Sobota 27.5.
Účast na festivalu Proměny, realizace workshopů a land artové procházky

Organizační informace:
Ubytování a stravování zajištěno v Rekreačním středisku SEBA (Borovice 27, Mukařov).
Stravování: snídaně, oběd, večeře.
Doprava:
Autem je přístup od Mnichova Hradiště, přes Mukařov až na Jabloneček. Lze vyjednat
povolenky od Vojenských lesů na vjezd do Jablonečku ze strany od Kuřívod. Kdo má zájem,
prosíme o zaslání SPZ, jméno majitele auta, město bydliště.
Materiál na workshopy a díla:
Pokud něco bude potřeba, prosím nahlásit co nejdříve.

