
 
 

 

Dílna pro Graselovy stezky – Slavonice 2010 
 

           3. ledna 2010 

Zasvěcení: 

 Od roku 2003 postupně vytváříme v okolí Slavonic síť stezek pro pěší výletníky. Jejich ústřední 

postavou je skutečná osoba, která ve zdejším kraji žila – zloděj Johan Georg Grasel. Podle jeho jména 

vznikla hanlivá nadávka „grázl“. Stezky interpretují místní dědictví z jeho období (přelom 18./19. století)       

–  řemeslné, architektonické jedinečnosti, pověsti, lidovou tvorbu, atp. představují ve volnější  i těsnější 

vazbě na Grasela.    

 

Zadání dílny: 

 Cílem dílny je vyrobit interpretační objekty – sochy do krajiny „Graselových stezek“ – region  česko - 

rakouského pohraničí (okolí měst a obcí v ČR - Nová Bystřice, Slavonice, Vratěnín a Nové Syrovice / 

v Rakousku Dobersberg, Karlstein, Raabs). V dílně by mělo vzniknout 8 – 10 objektů z materiálu kov, dřevo, 

beton, kámen. Dílna má přípravné etapy v průběhu ledna – června 2010 a vyvrcholí  10ti denní dílnou 

v polovině července 2010. Dílny se zúčastní umělci z České republiky a Rakouska.  

 

Průběh dílny:  

 leden - oslovení účastníků,  

  19. - 20. února - motivační setkání ve Slavonicích – pátek večer až sobota odpoledne (prezentace 

témat Graselových stezek pro umělecké zpracování, obhlídka území, zadání, osnova a rozsah pro tvorbu 

návrhů objektů) 

  do 16. dubna 2010 – přihlášky do dílny (jednotlivci i týmy) – skici, zadání materiálu, nároky na zázemí 

pro tvorbu (vybavení, pomocníci, atp.) 

 do 30. dubna – výběr a vyhlášení účastníků (organizátoři a vizuální umělec neúčastnící se dílny) 

 květen – červenec – příprava zázemí pro konání dílny 

 červenec – dílna – výroba objektů, osazení do krajiny, prezentační akce  

 srpen – prosinec - fotodokumentace, texty – vydání sborníků   

 

 Pokud Vás naše nabídka zaujala, kontaktujte nás, prosím, obratem, mailem na 

zdroj@slavonice.cz. Tím se nezávazně přihlásíte a budete pozvání na motivační setkání v únoru ve 

Slavonicích. Samozřejmě a rádi, budeme k dispozici k upřesnění dílny a k dalším informacím.  

Těšíme se na tvůrčí časy! 

S pozdravem Olga Žampová, 

www.zdrojslavonice.cz, mobil 733 325 855, mail: zdroj@slavonice.cz 
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