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Rok 2012 představoval pro občanské sdružení Symposion úspěšné pokračování v projektech, která byly realizovány za podpory
Hl. města prahy a ve spolupráci s Muzeem Hl. města Prahy.
Pro rok 2012 jsme připravili projekt EKECHEIRIÁ – SVATÝ MÍR. Projekt se ideově vázal k právě probíhajícím olympijským hrám
v Londýně. Jeho prezentace byla v Muzeu hl. města Prahy od 6. července do 9. září 2012.
Projekt byl realizován v partnerství s hl. městem Praha a pod záštitami ministra zahraničí Karla Schwarzenbergra, radního
pro kulturu HMP Václava Novotného a předsedy Českého olympijského výboru Milana Jiráska.
Cílem projektu bylo, stejně jako v minulých projektech SYMPOSIONU, zdůraznění propojení sportu s kulturou, tak jak tomu bylo
zvykem v antickém Řecku - umění těla i ducha - kalokaghatie.
Projekt byl koncipován jako dvouletý, přičemž v roce 2011 byly uskutečněny přípravné fáze, mezi které spadala cesta do Řecka
v dubnu 2011 a na ni navazující práce na uměleckých artefaktech pro výstavu.
Na projektu EKECHEIRIÁ – SVATÝ MÍR se podíleli umělci, věnující se mnoho let aktivně boxu či se o sport zajímají ve své práci:
Sochař Vojtěch Adamec jr., malíři Ivan Komárek, Vratislav Ševčík a Jiří Sozanský, architekt David Vávra, sochařka Paulina
Skavová, multimediální autor Charbel Ackermann/.
V dubnu 2011 tým umělců uskutečnil zájezd do Athén, Mykén, Olympie a dalších významných míst spojených se sportovními
aktivitami v antickém Řecku, aby zde pořídil fotodokumentaci a kresebné deníky z cesty, které byly součástí výstavy a zároveň
podkladem pro další tvorbu.
Cílem cesty bylo navštívit během týdne nejvýznamnější místa, která se vztahují ke sportovním aktivitám a především k olympijským hrám antického Řecka.
Cestu a veškeré náklady s ní spojené si účastníci hradili z vlastních prostředků.
První část projektu byla představena veřejnosti v lednu 2012 v kulturním centru UFFO v Trutnově. Zároveň byl zvolen rozšiřující
názvu výstavy – VZPOMÍNKY NA OLYMPII – POCTA OLYMPIJSKÉ TRADICI, který více přiblížil téma výstavy.
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Vernisáž v Muzeu hl. města Prahy proběhla dne 7. června za přítomnosti předsedy ČOV Milana Jiráska, radního pro kulturu Václava
Novotného, zástupce MZV Jiřího Kuděly a několika stovek návštěvníků.
Na vernisáži byly také recitovány verše antického básníka Pindarose /Marek Bečka/ a zazněly hudební improvizace pro tuto
příležitost Mikoláše Chadimy.
Výstava měla velmi dobrou publicitu, také proto, že bezprostředně na ni navazovala Muzejní noc, která přivedla do MHMP tisíce
návštěvníků.
Plakáty k výstavě byly na přelomu července a srpna /24. 7. – 6. 8. 2012/ umístěny na plakátovacích plochách J.C. Decaux.
Souběžně s výstavou v MHMP byly na letišti Václava Havla v terminálu 2 umístěno 12 figur BĚŽCI od Ivana Komárka, které spolu
s plakáty upozorňovali přilétající na výstavu.
K výstavě byl vydán výpravný katalog v češtině a angličtině s texty kurátora výstavy J. T. Kotalíka a autora výstavy J. Sozanského.
„Význam antické kultury pro formování našeho estetického ideálu a uměleckého názoru je zcela zásadní. A výsledky ukazují, že
v určité rovině může být dnes stejně aktuální a klíčový, stejně jako v dobách jeho zboštění v období klasicismu. Potvrzuje to ostatně
i vývoj českého moderního umění a tvorba řady umělců, kteří svým osobitým způsobem poselství antiky reflektovali – za všechny
připomeňme například J. V. Myslbeka, Jana Štursu, Jaroslava Wagnera, Jaroslava Horejce, Oldřicha Stefana, Jiří Seiferta či Olbrama
Zoubka, Stanislava Hanzíka, Ivana Komárka a Jiřího Sozanského. Ideál antiky je prostě věčný.“
J. T. Kotalík, kurátor projektu.
Informace o výstavě byly prezentovány v ČT – Artmix, Čs. rozhlase 2 a 3, časopisech Ateliér, Xantypa, Veřejná správa a v MF Dnes.

V Praze dne 10. dubna 2013
PhDr. Olga Sozanská, předsedkyně občanského sdružení SYMPOSION
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Uffo Trutnov, leden 2012

Muzeum hlavního města Prahy, červen 2012
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Řecko, duben 2011

Palaestra box Praha
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Pocta Václavu Havlovi
Rada Evropy, Palác Evropy, Štrasburk
2. října 2012 byla v Paláci Evropy, sídle Rady Evropy ve Štrasburku slavnostně odhalena busta Václava Havla, jejímž autorem je akademický
sochař Lubomír Janečka. Slavnostnímu aktu předcházel seminář na téma „Václav Havel a Rada Evropy“, který vedl Martin Palouš, ředitel zahraničních programů Knihovny Václava Havla. Slavnostní akci, která proběhla v době Parlamentního shromáždění Rady Evropy (1.-5. října 2012),
doprovodila výstava deseti velkoformátových portrétů z cyklu Odcházení akademického malíře Jiřího Sozanského.
Generální tajemník Rady Evropy Thorbjorn Jagland vyjádřil na počátku roku 2012 přání umístit na čestném místě Paláce Evropy bustu Václava Havla,
velkého Evropana, člověka a státníka. Busta Václava Havla je prvním darem České republiky Radě Evropy. Projekt měl záštitu ministra zahraničí Karla
Schwarzenbergra, na organizaci výstavy se podílelo MZV ČR a občanské sdružení Symposion. Bustu financovala Knihovna Václava Havla.
„Dvanáct hvězd ve vašem znaku nechápu jako výraz pyšného přesvědčení, že Rada Evropy vybuduje nebe na zemi. Nebe na zemi nebude nikdy.
Těch dvanáct hvězd si vykládám jako připomínku, že může být na zemi o něco lépe, odvážíme-li se občas zahledět do hvězd.“
Václav Havel, projev na Parlamentní shromáždění Rady Evropy, 1990
Pocta Václavu Havlovi, Armádní muzeum Žižkov
Dne 18. prosince 2012 si česká veřejnost připomenula první výročí úmrtí bývalého prezidenta Václava Havla. Při této příležitosti byla na půdě
Vojenského historického ústavu Praha – ve slavnostním foyer Armádního muzea Žižkov dne 20. prosince 2012 zahájena výstava děl akademického malíře Jiřího Sozanského z cyklu Odcházení a byla veřejnosti představena busta V. Havla od akademického sochaře Lubomíra Janečky.
jejíž bronzová podoba je umístěna v sídle Rady Evropy ve Štrasburku. Sozanského soubor a Janečkova busta byly tak poprvé představeny
české veřejnosti.
Výstavu pořádal VHÚ Praha, Symposion a Knihovna Václava Havla, pod záštitou ministra zahraničních věcí ČR Karla Schwarzenbergra. Úvodní
slovo pronesl Karel Hvížďala.
Na organizaci výstavy se podílelo MZV ČR a občanské sdružení Symposion. Bustu financovala Knihovna Václava Havla.
„Nikdy jsem neměl v plánu pracovat na portrétech Václava Havla prezidenta. Cyklus deseti portrétů není oficiální verzí politika a prezidenta, ale
člověka v závěru své životní pouti, kdy byl pevný rozměr jeho osobnosti v kontrastu s křehkostí jeho fyzické schránky. Portréty jsou mojí poctou
člověku, se kterým jsem někdy nesouhlasil, ale kterého jsem si nikdy nepřestal vážit.“ Jiří Sozanský
„K předpokladům splnit převzatý úkol svědčí netoliko vysoká úroveň umění Lubomíra Janečky, kterou osvědčuje svou tvorbou. Jsou jimi rovněž
jeho názory a postoje, pro které po absolutoriu pražské AVU nucen opustit rodnou zemi a emigrovat do svobodného světa. Hlavu Václava Havla
pojal ve střízlivé věcnosti, především se mu však podařilo vystihnout vnitřní svět portrétovaného, sdělit v modelaci tváře a rozvrhu hlavy sílu jeho
myšlení i vůli k činu.“ Prof. Jiří Šetlík
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POCTA VÁCLAVU HAVLOVI, Palác Evropy Štrasburk, říjen 2012
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výsledky hospodaření symposion 2012

					
					
Náklady (v tis. Kč)

Výnosy (v tis. Kč)

Materiál

21

Výrobky

146 		

Služby

516

Ostatní výnosy

0		

Osobní náklady

0

Příspěvky (dary)

20		

Daně, poplatky

0

Provozní dotace

300		

Ostatní náklady

3

Příspěvky

0

Náklady celkem	

540

Výnosy celkem	

466		

Aktiva (v tis. Kč)

0

Pasiva (v tis. Kč)		

Dlouhodobý majetek

0

Fondy

-263		

Oprávky k majetku

0

Výsledek hospodaření

-74		

Pohledávky

0

Neuhrazené ztráty

0		

Krátkodobý finanční majetek

32

Cizí zdroje

369		

Jiná aktiva

0

Výnosy příštích období

0		

Aktiva celkem	

32

Pasiva celkem

32

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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