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V roce 2013 oslavilo Občanské sdružení pro kulturu Symposion dvacet let své existence. V tomto ju-

bilejním roce se proto výbor sdružení rozhodl vrátit zpátky na začátek a připomenout projekty, kterými

činnost Symposionu začala.

Znovu jsme obnovili spolupráci se Severočeskou galerií výtvarného umění v Litoměřicích (SGVU),

která byla v roce 1993 naším prvním partnerem, se kterým jsme realizovali rozsáhlý a velmi úspěšný

projekt Barok a dnešek. 

Projekt se uskutečnil v odsvěceném barokním kostele Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích a zúčast -

nilo se ho ve dvou ročnících celkem dvacet pět umělců z České republiky, Německa, Švýcarska, Fran-

cie, Maroka, Bosny a Hercegoviny, Itálie a Rakouska. 

Druhý ročník symposia  pod názvem Otevřený dialog 1994 byl věnován setkání umělců z různých nábo -

ženských a národnostních okruhů, kteří v době právě probíhající války na Balkáně demonstrovali svoji

vzájemnou toleranci a porozumění. Součástí instalace byly závěsné drapérie Ivana Komárka znázor-

ňující jednotlivé konfese.

Oba mezinárodní projekty znamenaly v té době významnou prezentaci občanského sdružení Symposion

ve veřejném prostoru a otevřely také cestu k výstavám v zahraničí – v paláci UNESCO v Paříži a v Palf -

fy Palace ve Vídni.
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Výstava pod názvem ZÓNA 1981–1992–1994–2013, kterou jsme připravili ve spolu-

práci se SGVU v Litoměřicích, si kladla za cíl nejenom připomenout tyto projekty, ale také aktivity,

které Jiří Sozanský realizoval se svými přáteli v letech normalizace v severočeském regionu.

V přízemí galerie byly fotografie, koláže a instalace připomínající výtvarné projekty ve městě Most,

které bylo zlikvidováno kvůli těžbě uhlí. Kromě fotografií z osmdesátých let minulého století zde byly

vystaveny i nové práce Jiřího Sozanského, především monumentální plastika kostela Nanebevzetí

Panny Marie, který jako jediný byl přesunut z města postupně likvidovaného buldozery.

Druhou monumentální bronzovou plastikou byl Památník obětem dolu Pluto, obě plastiky vytvořil Jiří

Sozanský pro tuto příležitost a po skončení výstavy zůstaly v SGVU jako zápůjčka.

V přízemí galerie byly také kresby Lubomíra Janečky, autora, který od roku 1984 žije v emigraci v USA

a který se touto výstavou vrátil na domácí půdu. Jeho bronzová busta básníka Emila Juliše je mimo-

řádným dílem, které znovu připomnělo, jakou ztrátou pro českou kulturu byla emigrace řady umělců.

V prvním patře galerie pak byla výstava fotografií z mezinárodních sympozií Barok a dnešek a Ote-

vřený dialog uskutečněných v kostele Zvěstování Panny Marie v letech 1992–1996 včetně skic a plas-

tik, které v té době umělci vytvořili a z nichž část je v majetku SGVU a část v majetku Symposionu.
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Model kostela na výstavě
Zóna 1981–1992–1994–2013
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K výstavě byla vydána ve spolupráci s nakladatelstvím KANT výpravná publikace ZÓNA, která

kromě bohatého obrazového materiálu obsahuje i doprovodné texty Jiřího Sozanského, básně Emila

Juliše a řadu dokumentárních textů.

Kniha rovněž obsahuje i osobní vzpomínky čtrnácti autorů, kteří byli účastníky akcí v Mostě či se ně -

ja kým způsobem k tomuto regionu vztahují, například Eda Kriseová, Jiří Šetlík, Jiří T. Kotalík, Michael

Baumbruck, Tašo Andjelkovski, Jiří Putta, Ivan Dolejšek a Josef Kordík.

Slavnostní uvedení publikace Zóna se konalo 31. října v Muzeu Kampa, a to pod záštitou paní Medy

Mládkové. Večer byly čteny básně Emila Juliše, které svými písněmi z dob „normalizace“ doprovodil

Vladimír Merta.

V Praze dne 20. února 2014

PhDr. Olga Sozanská 

předsedkyně občanského sdružení Symposion
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Obálka publikace Zóna
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Severoãeská galerie v˘tvarného
umûní v Litomûfiicích
ZÓNA 1981–1992–1994–2013
3. fiíjna 2013

Nahoře: dr. Jan Štíbr
Dole: Jiří Sozanský
Vpravo: Pohled do instalace výstavy
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Nahoře: Jan Brodský
Uprostřed a dole: Pohled do výstavy
Vpravo: Návštěvníci vernisáže

Vyrocni_Zprava:Layout 1  7.3.14  17:22  Page 9



Slavnostní uvedení knihy 

ZÓNA

v Muzeu Kampa

31. fiíjna 2013

Pod zá‰titou paní Medy Mládkové.

Básnû Emila Juli‰e ãetli Petr Kováfi

a Karel Vostárek. 

Hudební doprovod Vladimír Merta. 

Nahoře: Meda Mládková
Vpravo: Petr Kovář
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Nahoře: Hovoří Olga Sozanská
Uprostřed: Hovoří Jiří T. Kotalík
Dole: Jiří Sozanský a Jiří Putta
Vpravo nahoře: Jiří Novák, Jiří Putta a Jiří Sozanský
Vpravo dole: Jiří Sozanský, Olga Sozanská, Jiří T. Kotalík
a Karel Kerlický
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V˘sledky hospodafiení 
v roce 2013

v˘nosy (v tis. Kã)
prodej služeb 60
ostatní výnosy 0
příspěvky (dary) 18
provozní dotace 0
v˘nosy celkem 78

pasiva (v tis. Kã)
fondy -337
výsledek hospodaření 11
neuhrazené ztráty 0
cizí zdroje 361
výdaje příštích období 4
pasiva celkem 39

náklady (v tis. Kã)
materiál 0
služby 64
osobní náklady 0
daně, poplatky 0
ostatní náklady 3
příspěvky 0
náklady celkem 67

aktiva (v tis. Kã)
dlouhodobý majetek 0
oprávky k majetku 0
pohledávky 0
krátkodobý finanční majetek 39
jiná aktiva 0
aktiva celkem 39
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V˘bor sdruÏení

PhDr. Olga Sozanská, předsedkyně 
Zuzana Veverková, jednatelka
Lubomír Schmidtmajer

Adresa: Slavíkova 29, 120 00 Praha 2
E-mail: olga.sozanska@gmail.com
Mobil: +420 602 660 196
IČO: 68380623
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