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Od 06.09.2010 do 23.09.2010 jak bylo naplánováno, se 
uskutečnilo  v Bad Schandau 10. Německo-České 
umělecké symposium kulturního centra (Kulturraum 
Elbtal – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge. 
 
Kulturní centrum jako pořadatel pozvalo v koordinaci 
s českým projektovým partnerem k účasti pět 
profesionálních výtvarných umělců. 
 
Při výběru bylo dbáno na rozličné umělecké způsoby 
práce, na věkový rozdíl účastníků, jakož i na poměr žen  
a mužů, aby bylo vytvořeno pokud možno velmi 
zajímavé vícerodé pracovní postavení.  Tato skutečnost 
platila přednostně jak pro účastníky, tak i pro image 
určené publiku.   
 
Koncepční východisko se celkově potvrdilo v průběhu a 
i ve výsledku. 
 
Výsledkem je šest skulptur, které byly vytvořeny 
z dispozice daného pískovce (50x50X100cm a 
50x50x150). Jejich různorodé umělecké rukopisy se 
projevují i ve výsledku. 
 
Výměna poznatků mezi umělci byla stálým průvodcem 
pracovního procesu. 
 
Místo tvorby se nacházelo mezi labskou promenádou, labskou cyklistickou stezkou a Labem na Labské louce. Pracovní proces 
byl podpořen dokonalým počasím. Bohatá účast návštěvníků a s tímto spojené rozhovory se uskutečnily ve velkém množství, a 
tímto bylo vyhověno jedné z důležitých částí tohoto projektu.  
 
 
Mohlo a bylo dáno na zřetel, že tvorba uměleckého díla je pracovní proces, 
který denně mění image až k zhotovenému uměleckému dílu. 
 
Na závěr byly nejprve společně se správou města určeny lokality k výstavě 
skulptur v městském parku. Všechny lokality se nacházejí v městském parku 
a na jeho okraji. Jedna skulptura bude mimochodem předána k trvalému 
zapůjčení partnerskému městu od města Bad Schandau – tímto bude též 
mimo kraj na tento projekt upozorněno. 
 
Na mosazné tabuli se soklem bude poukázáno na pořadatele, místo a rok 
pořádání, jakož i na dotaci z Evropské Unie a na umělce tohoto díla. 
 
V doprovázející tiskovině budou umělci představeni jak obrazně takž i 
textově v jejich pracovním prostředí. Tiskovina byla účelově zaslána 
vybraným osobám, místní a regionální tisk, regionální TV Pirna a 
Dippoldiswalde a byla dána též k dispozici  zainteresovaným na místě dění. 
Tisk Sächsische Zeitung a das Neue Deutschland informovaly textově a 
obrazově až do konce akce o tomto sympoziu. 
 
 
23.09.2010 bylo sympozium na místě konání slavnostně ukončeno.  


