
Osmé symposium V zahradách – Symfonie

            sedmá z devíti
            fosforeskující zadky světlušek
            puntíkaté berušky
            kubistiké masky ruměnic
            cvrččí stehenní step
            housenky sežraly zelí
            růže, bez a bodlák
            pískot jiřiček
            ropuchy slyz 
            muší trus
            ježek v rododrendonu
            useknutý ocas slepýše
            vysušená žába
            spražený slimák
            macatá stehna včel
            lepivá lípa
            sršeň kamikatze
            višen, kuna, trus
            rosa na blátě
            hrábě v trávě
            hryzec a brambora
            jezevec
            omyl
            mošt            
            
            
            

Témátem osmého symposia je hledání společné identity s odkazem na devátou symfonii 
Ludwiga van Beethovena.

Drobnými intervencemi a osobní angažovaností v uzavřené zahradě poukazuje na 
celospolečenskou problematiku současnosti, kde stále zaznívá atnropocén.

 Znovunachází tradice, zkoumá jednotlivé překrývající se vrstvy paměti a skrze 
objevování místa i tradic v okolí, nebo prosté spolubytí v rámci jednoho týdne nechává 
zaznívat obecné harmonie. 

Úryvek „Radost každá bytost sáti, přírodo, chce z ňader tvých...“ může akcentovat jak 
historická, ekologická, feministická nebo performativní témata. Může být vyjádřena 
vztahy mezi podstatnými momenty pohybu země nebo pojetí vztahu industrie a krajiny 
jako krajinomalby/kresby: materie/hmota – země/tělo - detail/vzor – tradice. Ponechává 
mnohost interpretací a možností uchopení jednotlivostí v celku symfonie. Symfonie je 
zároveň hudbou a koloběhem světa. 

Projekt symposií "V zahradách"  vyvolává otázku zásahů specifických pro danou lokalitu 
(krajinné instalace) a nahlíží problematiku vztahu mezi člověkem a zahradou z několika 
perspektiv. Téma daného roku nabízí různé pohledy na fenomén zahrady. V uměleckém 
studiu Löblhof & Artgrund je poskytován prostor pro zastavení, znovunalezení citu pro 
tradici a pravý vesnický život. 



Termín: 29. 7. – 4. 8. 2019
Slavnostní otevření zahrady v sobotu 3. 8. 2019 od 18:00 hodin.

Příjezd individuálně během pondělí, kdyžtak volejte.
Ubytování: 2-8 lůžkové pokoje, peřiny jsou, možné přespat v zahradě ve spacáku (s sebou)
Stravování: společné vaření budeme zajišťovat, poplatek 100,-Kč na den

Vaříme pro všechny, prosím napiště nám, pokud jste vegeterián, vegan, alergik, či držíte dietu. 
Projekt je nízkonákladový, nemá grantovou podporu.  
Materiál k použití v místě konání, v domě, ve stodole, v zahradě, v lese.

Akce je přístupná též dětem, zvířatům. 

Zahradu je možné navštívit kdykoli během konání symposia.
V následujícím odkazu naleznete informace o aktivitách studia a fotografie z minulých ročníků: 
https://www.facebook.com/loblhof/

studio L Ő B L H O F & A R T G R U N D
Staňkovice č.p. 1, Litoměřicko
GPS: 50.5884858N, 14.1662131E
Kontakt: Jan - jan.c.lobl@seznam.cz, 721 219 371 
Tereza - terez.novakova@gmail.com, 776 069 138
Ivča - vcza@centrum.cz

https://www.facebook.com/loblhof/

