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Rehlovice, 16.7.2001 

 
Dnes bylo v Rehlovicích u Ústí n/L. zahájeno III.cesko-nemecké výtvarné sympozium 
Proudení/Strömungen 2001, kterého se zúcastní 32 profesionálních umelcu ze trí zemí  
/15 Ceská rep.,14 Nemecko, 2 Rakousko, 1 Švýcarsko/.Již po tretí se tak stalo za 
podpory Cesko-nemeckého fondu budoucnosti a ve spolupráci s facette Dresden. 
V prostorách bývalého poplužního dvora, které se stalo sídlem obcanského sdružení Kulturního centra 
Rehlovice, jsou pro grafiky, keramiky, drevorezbáre, sochare, fotografy, malíre a další profese, vytvoreny 
ideální podmínky pro tvorbu, ubytování a relaxaci. Krome nového  prostoru pro ubytování,  organizátori 
pripravili nekolik nových prostor, které pomohly vyrešit nedostatek místa pro tvorbu a prípravu. Na 
míste, kde socialistický správce / bývalý Státní statek/  zanechal po sobe nesmazatelné stopy, noví 
majitelé tak umožnili vzniku keramické a papírové dílny, fotokomory, velkého zastrešeného prostoru, 
kde se za každého pocasí muže napr. malovat atp.    
V nedeli 15.7. probehne od 11h tradicní slavnostní zahájení u starosty p.Machácka na  
místní radnici.  
Zajímavostí, která okorení letošní sympozium, se urcite stane svatba dvou úcastníku, kterí se zde 
seznámili behem prvního sympozia v roce 1999. V úterý 17. cervence se Miloš Cettl z Turnova a Dagmar 
Nagl z Vídne budou oddání starostou Rehlovic prímo na statku pod fotografií pana prezidenta Václava 
Havla. Tento okamžik  potvrdí organizátorum  jejich prvotní ideu, že nejen tvorba a fantazie „Proudí“ 
mezi umelci behem sympozia, ale že jde také o spolecenskou událost a vzniknou zde mnohé prátelské 
vazby.         
Obrazové a textové  informace je možno každý den a použít z Webové stránky 
www.maumau.cz. 

 
Organizátorí verí, že do koncin statku nedorazí podobný hurikán, který týden pred zahájením sympozia 
utrhl strechu jednoho ubytovacího objektu a zkomplikoval tak prípravy, a vrelá atmosféra spolu s 
príjemným pocasím privedou na historický statek místní muzy , jež podporí a inspirují  tvurce v jejich 
dílech.Výstava a vernisáž probehne v sobotu na statku 21.7.2001 od 15 h a v jeho programu bude mimo 
jiné divadelní predstavení ústeckého Cinoherního studia /A.Haidler/ a loutkové divadlo pro deti 
loutkoherce T.Belohlávka z Naivního divadla v Liberci. Na toto slavnostní zakoncení zveme nejen 
odbornou  verejnost, ale i místní obyvat ele a náhodne príchozí.    
V srpnu / od 10.8.-31.8. / se pak premístí výber zdejších  objektu a dokumentacních fotografií do 
litomerické galerie Ve Dvore a v listopadu do nemeckých Dráždan, kde by cást mela být vystavena 
v rámci tradicní akce Ceské dny.   
 
 
 
 
 
 
 
 Text a Foto Zd.Kovár a Vlad.Kovarík Web Dagmar Nagl 


