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31.05.2022 Uzávěrka přihlášek na 19. umělecké sympozium Proudění Strömungen v Drážďanech
Call for paper! Hledáme koncepty českých a německých umělkyň a umělců na téma „Nemáme recept“,
jejichž realizace proběhne od 14.10. do 23.10.2022 v prostorách drážďanského spolku riesa efau. Kultur
Forum Dresden. Výsledné práce budou vystaveny na vernisáži dne 22.10.2022 v prostorách „Runde
Ecke“. V případě zájmu kontaktujte Sylvii Angele (sylvia.angele@riesa-efau.de) nebo Lenku Holíkovou
(kc.rehlovice@gmail.com). Přihlášky na adresu riesa efau, c/o Sylvia Angele.
K tématu:
Už před pandemií jsme se dostali do procesů proměny. Je to přiznání bezradnosti a bezmoci, když
napíšeme, že „nemáme recept“? Mají snad věda, civilní společnost, ekonomika nebo politika nějaký recept?
I když byly v uplynulých dvou letech v Česku a Sasku předepsány odlišné recepty, přesto byl jejich účinek
velmi podobný. Recepty by měly přinést zlepšení a jsou v případě úspěchu stále znovu používány a
předávány dál.
Stanovisko „nemáme recept“ je přiznáním něvědomosti, uznáním, že naše vědomosti mají hranice. Je to
pozvánka ke kladení otázek. Toto pozastavení otevírá prostor k myšlení, k aktivnímu jednání. Tato výpověď
je povzbuzením, abychom z negace začali generovat pozitivní impulzy. To nám otevírá možnosti diskutovat
o řešení problémů a společného vedení diskuze. Nemáme recept, ale přístupy a zdroje, jakými chceme
učinit lidi vnímavější k solidaritě, otevřenosti, spontánnosti, ke štěstí v nepředvítatelném, k vůni života. A
k tomu tě chceme přizvat: vezmi s sebou tvůj recept, tvůj nerecept, tvoje symbolické hledání a diskutuj o
tvých nápadech s ostatními, abychom společně vytvořili z „Runde Ecke“ spolku riesa efau inspirativní
prostor, jakousi dočasnou laboratoř.
Těšíme se na vaše recepty, nerecepty, koncepty, nápady a diskuze!
Na umělecké sympozium v Drážďanech se mohou přihlásit se svým konceptem především čeští a němečtí
umělci a umělkyně.
V případě zájmu kontaktujte Sylvii Angele (sylvia.angele@riesa-efau.de) nebo Lenku Holíkovou
(lenkahol@volny.cz).
riesa efau pošle v červnu 2022 pozvánku na meeting prostřednictvím aplikace Zoom, na kterém zájemkyně
a zájemci představí svoje koncepty. Komise složená ze zástupců spolku riesa efau. Kultur Forum Dresden a
Kulturního centra Řehlovice rozhodne o účastnících nejpozději 15. července 2022.
Předpoklad účasti
Přítomnost po celou dobu konání sympozia a zájem o kulturní výměnu!
Přihlašte se prosím pouze v případě, že se budete moci zúčastnit každého dne sympozia!!
Předběžný program
Příjezd pro mimodrážďanské účastnice/účastníky 14.10.2022, odjezd 23.10.2022.
Začátek prací v dílnách spolku riesa efau 15.10.2022, instalace prací 21.10. a vernisáž 22.10.2022 v 19
hodin.
Rámcové podmínky
• Velikost skupiny max. 12 osob.
• Ubytování pro mimodrážďanské účastníky/účastnice bude zajištěno v soukromém apartmánu v
Drážďanech.
• Každý den zajištěná večeře zdarma v restauraci Stadt Riesa.
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Příspěvek na materiál ve výši 50 EUR/osoba po předchozí domluvě a předložení faktury, příp.
dokladu o zaplacení.
Sympozium je společný projekt všech zúčastněných a může být realizován jen společně. S ohledem
na coronavirovou pandemii se musíme spolehnout na dodržování aktuálních hygienických nařízení
ze strany všech zúčastněných.
Oproti předchozím ročníkům vybíráme účastnický poplatek.
Výsledky sympozia budou vystaveny v prostorách “Runde Ecke” spolku riesa efau a zveřejněny na
webových stránkách www.riesa-efau.de. Plánovaný je také tištěný katalog.
V lednu 2023 plánujeme navazující výstavu v Galerii Gotické dvojče v Litoměřicích.

Informace: Sylvia Angele, sylvia.angele@riesa-efau.de, Tel. +49 (0)151 12704458 whatsapp
Další informace na webových stránkách www.riesa-efau.de a www.kcrehlo.cz.
Tento projekt je financován Česko-německým fondem budoucnosti, Svobodným státem Sasko a odborem
pro kulturu a památkovou péči Zemského hlavního města Drážďany.

