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Rok 2011 byl pro občanské sdružení Symposion rokem, kdy realizovalo dva rozsáhlé projekty.
Vlastní projekt METROPOLIS v Muzeu hl. města Prahy, /10. června 2011 – 11. září 2011/ obsahující kresby, malbu a plastiky
Jiřího Sozanského a zároveň se podílelo na mezinárodním projektu MENE TEKEL, který tematicky navazoval na předcházející
projekty Symposionu, věnované období totality v letech 1948 – 1989.
Město Praha se stalo inspirativním zdrojem pro řadu umělců, avšak pustit se do tohoto úkolu seriózně a vrátit mu novou vážnost,
mohl pouze umělec, který má za sebou významnou dosavadní tvorbu. Jiří Sozanský prožil v Praze celý život, od dětství v 50. letech
minulého století, přes 60. léta, rok 1968 s ruskými tanky a marasmus 70. a 80. let a posléze proměnu Prahy po roce 1989. Tyto
události formovaly umělcův postoj k realitě i vlastnímu uměleckému vyjádření. V projektu Metropolis proto sleduje lokality, které
s moderní historií souvisí.
Na výstavě Metropolis byla umělecká díla ze dvou autorových období. Z let 1964 až 1975 pocházely menší oleje Prahy, cyklus
grafik s religiózními náměty a bronzová plastika Ukřižování. Poslední tvorba z let 2010 až 2011 byla zastoupena cyklem velkoformátových olejomaleb, které zachycují historické části Prahy, Staroměstské náměstí, Karlův most a katedrálu sv. Víta. Bronzové
plastiky byly katedrála sv. Víta a Poutník, kresby z cyklu Martyria.
Slavnostní zahájení proběhlo 28. června 2011 v 16.30 hodin za účasti Mons. Dominika Duky, radního hlavního města
Prahy pro oblast kultury a cestovního ruchu Mgr. Lukáše Kauckého, rektora AVU Jiřího T. Kotalíka a ředitelky Muzea
hl. města Prahy Zuzany Strnadové. Součástí projektu byl katalog vydaný k výstavě a pohlednice obrazu Staroměstské
náměstí, které byly v prodeji MMP.
Z katalogu, vydaného k výstavě:
„Svůj nejnovější výtvarný projekt, který připravil pro Muzeum hlavního města Prahy, věnoval Jiří Sozanský v roce svého významného
životního jubilea svému jeho rodnému městu, Praze. Autor je znám jako nekonformní umělec, člověk vyhraněných názorů a postojů,
který se vyjadřuje prostřednictvím rozsáhlých multimediálních projektů, vždy vázaných ke konkrétnímu místu. Jeho díla aktuálně
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reagují na danou společenskou situaci. Sozanského projekt Metropolis může návštěvník vnímat především jako reakci na devalvaci
tématu v období turistické komercializace jedinečných kulturních hodnot města a zároveň jako bilanční návrat ke zdrojům jeho
tvorby. Jeho dílo je silným uměleckým gestem, které se svým zpracováním čestně řadí mezi vrcholná malířská díla dosavadní autorovy tvorby i jako příspěvek k tématu permanentně přetrhávané a znovu navazované kontinuity tradic, ze kterých česká výtvarná
kultura vyrůstá“. J. T. Kotalík
Ak. arch. David Vávra, který BYL autorem architektonického řešení výstavy, vnímá Sozanského poslední práci tímto způsobem:
„Jiří Sozanský je sochař, který jako terénní pracovník projíždí krajinou naší skutečnosti. Vyhledává místa bolesti, neuspořádanosti
a křivdy. Výtvarnými prostředky bojuje za lidskou důstojnost a činí tak bez ohledu na to, zda riskuje svoji osobní svobodu nebo
dokonce i život.
Od Mostu přes válečné Sarajevo až po minulé komunistické lágry se razantně vyjádřil k deformacím lidských vztahů. Plně chápu
a podporuji, že po několikaleté práci nad objekty pro Vrchní soud v Praze, vězení ve Valdicích, komunistický lágr Vojna u Příbrami
a Úřad vlády, kde všude uskutečnil realizace, jež se vztahují k politické zvůli, cítí Jiří Sozanský potřebu zaznamenat něco naprosto
odlišného, zdánlivě okoukaného, co však má svoji jímavost.
Skutečná krása Prahy a jejích panoramat je přesvícena záblesky turistických fotoaparátů. Je potřeba v historických kulisách znovu
rozsvítit, podívat se jinak. A když se to povedlo Oscaru Kokoschkovi v jeho moderních pohledech na Prahu, tak proč by tak nemohl
učinit i Jiří Sozanský. Dopřejme jemu, ale i sami sobě, tuto cestu.“

V Praze dne 10. března 2012
PhDr. Olga Sozanská, předsedkyně občanského sdružení SYMPOSION
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Metropolis, vernisáž v Muzeu hlavního města Prahy, červen 2011
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Mene Tekel, 21. února 2011
Patron dne MUDr. Naděžda Kavalírová, předsedkyně KPV ČR
13.00 Křížová chodba Karolina, Praha 1, Ovocný trh 3
Pod záštitou rektora UK Prof. RNDr. Václava Hampla. Slavnostní vernisáž devítidílného mezigeneračního výstavního projektu
„Reflexe totality v umění a vzdělávání“.
Scénář a produkce Daniela a Jan Řeřichovi. Kurátor Michal Kuchta.
„Plastiky, obrazy a fotografie Jiřího Sozanského“, připravilo o.s. Symposion. Výběr z díla sochaře, který se celou svou uměleckou tvorbou angažuje proti všem formám násilí, zvůle a ideologického diktátu, pošlapávajícího lidská práva a důstojnost člověka.
Sochař Jiří Sozanský patří mezi umělce, kteří vnímají zodpovědně svou úlohu v pojetí umění jako osobní výpovědi o světě kolem
nás. Sozanského zajímá člověk v mezní situaci, jeho niterné rozpoložení, i vnější reakce směrem ke společnosti.
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výsledky hospodaření symposion 2011

					
					
Náklady (v tis. Kč)

Výnosy (v tis. Kč)		

Materiál

263

Výrobky

24

Služby

1137

Ostatní výnosy

0

Osobní náklady

0

Příspěvky (dary)

0

Daně, poplatky

0

Provozní dotace

1200

Ostatní náklady

3

Příspěvky

0

Náklady celkem	

1403

Výnosy celkem	

1224

Aktiva (v tis. Kč)

0

Pasiva (v tis. Kč)		

Dlouhodobý majetek

0

Fondy

-85

Oprávky k majetku

0

Výsledek hospodaření

-179

Pohledávky

0

Neuhrazené ztráty

0

Krátkodobý finanční majetek

266	Cizí zdroje

530

Jiná aktiva

0

Výnosy příštích období

0

Aktiva celkem	

266

Pasiva celkem

266

výbor sdružení: Phdr. Olga Sozanská předsedkyně, Zuzana Veverková jednatel, Lubomír Schmidtmajer

❘ Slavíkova 29, Praha 2, 120 00 ❘ email: olga.sozanska@gmail.com ❘ mobil: +420 602 660 196 ❘ IČO: 68380623
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