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Letošní již 26. ročník Slavností 
jeřabin vypukne v pondělí 24. srp-
na a potrvá téměř měsíc. Festival 
svým zaměřením ctí krajský projekt 
s názvem Vysočina sklářská – Rok 
skla 2020, který letos láká turisty do 
regionu na fenomén sklářství. 

Toto řemeslo má ostatně i u nás na 
Žďársku dlouhou tradici. Ve zdejší 
zaniklé sklárně ve Vříšti (část Sněž-
ného) v pol. 16. století vyrobili sva-
tební pohár pro pána z Pernštejna. 
Číše je nejstarší skleněnou památ-
kou z naší oblasti. 

Podle starosty Martina Mrkose 
proběhnou letošní Slavnosti jeřabin 
ve zcela novém formátu. Budou, jak 
říká, bohatší na hudební, volnočaso-
vé a kulturní pořady. 

Hlavní atrakcí festivalu je meziná-

rodní sochařské sympozium s mot-
tem Průhledy a výstava o sklářském 
a sochařském umění ve žďárském a 
dolnorakouském regionu. Přizváni 
jsou totiž i umělci z příhraničního 
městečka Litschau. 

Jak název naznačuje, půjde o „prů-
hledy“ skrz materiály, umělecké 
techniky, ale i přes hranice a národ-
nosti. 

Předpokládané náklady na realiza-
ci akce jsou 20.000 EUR. Žďár nad 
Sázavou úspěšně požádal o podpo-
ru z Programu přeshraniční spolu-
práce Interreg V-A Rakousko-Čes-
ká republika. Jak upřesňuje starosta 
Mrkos, dotace ve výši 17 tis. EUR 
kryje 85 % způsobilých výdajů. Zby-
tek uhradí pořadatelé.

Cílem projektu je spolupráce oby-

vatelstva obou regionů v oblasti kul-
turní a propojení českého a rakous-
kého moderního umění. Radní 
Žďáru schválili předloženou smlou-
vu a pověřili starostu Martina Mrko-
se podpisem. 

Klub výtvarných umělců Horácka 
vystavoval doposud na 25 ročnících 
Slavností jeřabin. Spolek umělců 
z dolnorakouského města Litschau 
na výstavě představí na 50 děl od 18 
tamních umělců. Kumštýři začnou 
společné objekty vytvářet 24. srpna 
a veřejnost může přímo na Farských 
humnech sledovat jejich umělecké 
techniky. Při třítýdenním sympoziu 
budou s rakouskými sochaři tvořit 
tři čeští skláři. Těmi budou Monika 
Vosyková ze Žďáru, Jaroslav Svobo-
da z Karlova a šperkař Miroslav Ště-

pánek z Velkého Meziříčí. Umělci 
budou mít zázemí v areálu volnoča-
sového centra na Farčatech (vodár-
na) a ve sklářské huti na Karlově. 

„Každý umělec do námětu Průhledy 
vloží své inspirace, myšlenky a posel-
ství. Jedinými společnými parametry 
budou sklo, kámen a námět,“ očekává 
starosta. 

Sympozium vyvrcholí odhalením 
děl na vernisáži dne 13. září. Vytvo-
řené exponáty zůstanou ve žďár-
ském veřejném prostoru. K výstavě a 
sympoziu vyjde brožura představu-
jící umělce, jejich tvorbu a podstatu 
mezinárodní umělecké spolupráce.

„Ke konci Slavností jeřabin proběh-
ne v kině Vysočina komponovaný pro-
gram o sklářství,“ dodává závěrem 
starosta Martin Mrkos. -lko-

Festival protknou umělecké Průhledy

Komisařkou letošního sochařského 
sympozia Průhledy ve Žďáře n. S. je 
Monika Vosyková, která se zanedlouho 
mezinárodní tvůrčí spolupráce v ple-
néru zúčastní i jako sklářka.

Odpovídá na dotazy Žďárských 
novin.
� Lenka Kopčáková

Jaký typ kamene bude zvolen a nejvíce se 
hodí pro kombinaci se sklem - odkud bude 
dodán? O jaké zpracování skla půjde?

Byl vybrán hořický pískovec z lomu v Ostro-
měři. Kombinace skla a pískovce se užívala 
již v gotice. Skleněné autorské prvky budou 
vyrobeny ve sklárně na Karlově. Na technolo-
gii výroby se právě pracuje, ale zřejmě půjde o 
lité sklo, a podle potřeby broušené. 

Budou mít sochaři v okamžiku zahájení 
Slavností jeřabin 24. 8. již materiál na mís-
tě?

Ve chvíli, kdy přijedou sochaři tvořit, již 
musí být vše připravené. Sochaři mají jen dva 
týdny na realizaci, tak musí začít pracovat co 
nejdříve. Kameny přivezené z lomu budou 
umístěny na silných podkladových trámech, 
musí být nachystané pracovní zázemí pro 
sochaře, včetně stanových stříšek, aby mohli 
pracovat v jakémkoliv počasí. 

Zázemí pro skláře bude v huti a brusírně 
na Karlově. Kde budou mít technické záze-
mí sochaři?

V předchozích ročnících sympozia praco-
vali sochaři u statku Lyra na okraji města Žďáru. 
Letos budou sochaři pracovat u staré vodárny na 
Farských humnech (dnes dětské centrum), plac je 
více dostupný návštěvníkům.

Rakouský sklář prý nepřijede, a tak do čes-
ké party sklářů přibíráte i šperkaře z Velkého 
Meziříčí?

Ano, uvolnilo se místo, a tak jsme oslovili vyni-
kajícího výtvarníka Miroslava Štěpánka, kte-
rý je členem uměleckého sdružení KVUH, tvo-
ří na Vysočině bezmála čtyřicet let jako šperkař. 
Poslední dvě desetiletí se věnuje i velkým objek-
tům z nerez oceli v kombinaci právě se sklem. 

Jakou máte sama představu o Průhledech a 
těšíte se na společnou tvorbu? Máte už nápady, 

nebo ty přijdou až po zahájení společných pra-
cí – a půjdete do barev?

Na tvorbu se těším. Tři dvojice, vždy sochař 
a sklář, již teď společně pracujeme na návrzích 
budoucích soch. Návrhy soch určují výběr tvaru 
kamene i místo, kam budou později instalovány. 
Téma Průhledy je široké a pro mne představuje v 
současné době pohled do světa bez válek, násilí, 
pandemií. A jestli přitom půjdu „do barev“ ještě 
nevím.

Mohou se během sympozia lidé přijít na Far-
čata podívat a sledovat vás při práci?

Určitě ano. Za starou vodárnou je oplocený a 
chráněný pozemek, který bude po 14 dní přístup-
ný veřejnosti. Máme zkušenosti z předchozích 
sympozií, že sochaři diskutují s lidmi o sochách, a 

pokud přijdou s dětmi, tak ty si staví z kamen-
ných úlomků hrady, zídky apod. Také ve sklárně 
na Karlově bude možné poslední prázdninovou 
sobotu sledovat vznik skleněných částí soch. 

Kámen i sklo jsou těžkými materiály. Jak 
bude křehké sklo v plastikách zajištěné, aby 
dílo bylo bezpečné a odolávalo ve veřejném 
prostoru?

Sklo bude v sochách naprosto bezpečně ukot-
vené. Naše koncepce uvádění soch do veřejné-
ho prostoru je citlivá, záměrně volíme menší 
rozměry kamene, které doplňují prostor jako 
šperky. Skleněné prvky nebudou proto nijak 
velké a těžké. 

Máte z navázaného kontaktu informa-
ce, zda v dolnorakouském Litschau, odkud 
jsou účastníci sympozia, žije tradice skla a 
sochařství?  

Samozřejmě jsou tam aktivní výtvarníci, kte-
ří pracují s těmito dvěma materiály. Co se týká 
práce se sklem, tak u nás je tradice sklářství jed-
noznačně větší. 

Mají umělci z Litschau také svůj klub, 
podobně jako je u nás Klub výtvarných 
umělců Horácka?

Ano, přímo v Litschau již dvacet let působí 
sdružení Together s podtitulem platforma pro 
vzájemnou kulturní spolupráci mladých v pří-
hraničí. Žije tam i jeho hlavní tvář, výtvarnice 
Elisabeth Springer. Tento klub sdružuje umělce 
z většího území Rakouska při hranicích s Čes-
kou republikou.

A jak jste přišli zrovna na umělce z Litschau? 
Kontakt na Litschau jsme získali od Petra Sed-

láka (vedoucí odboru školství, kultury, sportu a 
marketingu MěÚ), který jej našel ve spolupráci se 
Sdružením obcí Vysočiny. Jsme rádi, že budeme 
moci konfrontovat naše české umění s rakouským 
a poznat kolegy umělce.

Jak dlouho se sama uměleckému sklu věnuje-
te a co je vaší parketou? 

Kdybych počítala i šestileté studium ve sklář-
ském ateliéru na pražské „umprumce“, bylo by 
to již 32 let. Vyzkoušela jsem většinu sklářských 
technologií a z nich se věnuji nejvíce sklu fouka-
nému, tavenému a lehanému. Lehané sklo mám 
nejraději, protože nejlépe odráží moje představy.

SKLÁŘSKÁ výtvarnice Monika Vosyková je komisařkou mezi-
národního sochařského sympozia Průhledy. Foto: archiv

Sochy se sklem budou ve veřejném
prostoru působit jako šperky


