LAND a ARTové setkání na Königsmühle
Akce by měla proběhnout v termínu 1. – 9. 9. 2012 v prostoru zaniklé obce
Königsmühle. Území je součástí katastrálního území obce Loučná pod Klínovcem.
Majiteli pozemků jsou: Paní Müllerová
Organizátory akce jsou:
Obec Loučná pod Klínovcem
Občanské sdružení Antikomplex
Die Grünen, Deutschland
Poetický klub 8
DAMU, Praha
Poslání akce:
Land ART setkání na Königsmühle je mezinárodním setkání lidí, kteří respektují
vývoj krajiny a přírodní hodnoty v Evropě, zvláště v prostoru tzv. Green Beltu,
tedy hraničního pásma na pomezí bývalé rozdělené západní a východní Evropy.
Organizátoři a účastnící akce se chtějí podílet na pietním a tvořivém setkání,
kterým si chtějí připomenout historický kontext vývoje krajiny ve 20. století a
připomenout si více než 3000 obcí, částí obcí a samot, které zmizely z české
krajiny po roce 1945. Zároveň svým načasováním akce chtějí dát zřetelně najevo
respekt k dnešním obyvatelům bývalé obce. Akce se proto koná až po skončení
vegetačního období chráněných rostlin a po skončení hnízdění vzácných
živočišných druhů, zvláště ptáků. V mezidobí do začátku zimy chceme využít
tohoto časového okna, kdy se do Königsmühle může vrátit člověk, umělecky
dotvořit genia loci bývalé obce a nikoho tím nerušit a nestresovat.
Popis akce:
Land ART setkání je vzdělávací, kulturní a osvětová akce, jejímž účelem je
přiblížit historickou a přírodní hodnotu lokality, vyzdvihnout její kvality a
charakteristické rysy. Setkání není koncipováno jako festival, kterého by se
účastnili stovky až tisíce lidí. Počítáme se štábem cca. 20 vystavujících umělců a
organizátorů. Dohromady s návštěvníky očekáváme návštěvu okolo 60 lidí.
Dohromady tedy do 100 lidí. Akce je menšinovým žánrem, který nechce lákat
širokou veřejnost. Hlavním účelem akce je instalace landart objektů, realizace
uměleckých instalací a divadelního představení, zdokumentování všech těchto
aktiv tak, aby tento filmový dokument byl předmětem masové prezentace.
Samotná bývalá obec Königsmühle je složena ze zbytků šesti stavení rozesetých
v mělkém údolí. Svého druhu představuje jedinečnou lokalitu, kde dochází
k průniku krajinných, historických a přírodních hodnot, které jsou významné
v rámci celé České republiky a představují ideální ukázku tzv. zaniklých obcí.
Setkání umělců, historiků a ekologů má za úkol přestavit tyto hodnoty a realizovat
dočasné drobné neinvazivní umělecké instalace přímo na území obce.

Jedná se o:

Landart předměty: jednotlivé instalace, využívající pouze místních přírodních
zdrojů, které lze nalézt a přemístit bez pomocí techniky. Týká se to volně ležícího
dřeva, posekané trávy, volně ležících kamenů. Samotné landart objekty jsou
koncipovány jako dočasné předměty, které do prvního sněhu zmizí z krajiny, a
příroda si použité materiály vezme zpět. Pro potřeby tvorby těchto landart objektů
nepotřebujeme žádnou těžkou techniku, nebudeme nic stavět a přesunovat zeminu.
Další realizované aktivity:
Divadelní představení v prostorách dvou ruin. Pro toto představení potřebujeme
pouze drobné rekvizity. Diváci budou pozorovat představení z prostoru vedle ruin.
Úpravu terénu provedou Technické služby obce Loučná pod Klínovcem. Jedná se
o prosekání průchodového koridoru mezi ruinami a zpevnění přechodu potoka.
Zvuková instalace v prostoře bývalé stavby. Využijeme pouze dvě
reprobedýnky, autobaterii a cd přehrávač.
Umělecká instalace obrazů a dalších relevantních předmětů v prostoru další
ruiny.
Jednotlivé umělecké instalace budou doplněny vzdělávacími aktivitami v tématech
ochrany přírody (přednáška, krátký výlet okolo PR Königův mlýn), historie
lokality a regionu (vyprávění pamětníků, sumarizace sběru historického materiálu,
přednáška o historii regionu Krušných hor), hudební zpracování místních příběhů
(recitál landscape písničkáře Petra Linharta), poesie krajiny (Renata Bulvová),
tanec v krajině (Pedro Praderaz)

Konflikt akce se zájmy ochrany přírody.
Bývalá obec Königsmühle se nachází v ochranném pásmu Přírodní rezervace
Königův Mlýn, je označena jako Evropsky významná lokalita Klínovecké
Krušnohoří.
Jsme si vědomi této víceúrovňové ochrany přírody a chceme zamezit jakémukoliv
poškození území i chráněných druhů těmito kroky preventivní ochrany:
- vymezení a ohraničení PR Königův mlýn a zamezení vstupu do území.
- stanovení přísných podmínek pro návštěvníky akce, omezení možností pohybu a
omezení pohybu ve večerních hodinách.
- zamezení dopravy do místa automobily a další mototechnikou. Návštěvníci a
umělci budou docházet do místa každý den z blízké obce Háj přes louku pěšky,
nebo od silnice na Meluzínu. Na místo instalace plánujeme pouze přivezení
jednoho valníku s přírodními materiály pro potřeby umělců.
- Instalace 2x TOI TOI mobilních toalet.
Doprava do místa realizace
Pouze pěšky. V neděli 2. 9. přivezeme jeden valník s potřebnými předměty a
nástroji pro landart tvůrce. Pohybovat se budeme po nezpevněné cestě z obce Háj a
po polní cestě od Meluzíny.

Zkušenosti s organizací obdobných akcí.
V roce 2007 jsme společně s Poetickým klubem 8 a Renatou Bulvovou
organizovali umělecké setkání na Ryžovně v Krušných horách. Akci obdobné
velikosti plánujeme realizovat i na Königsmühle. Navíc jen s instalací landart
objetků. Fotografie z akce naleznete zde: http://www.znkr.cz/fotogalerie/album/15poeticke-setkani-umelcu-v-srdci-hor-na-ryzovne-v-cervnu-2007/

Spoluorganizátor Tomáš Žižka, pedagog na DAMU v Praze se specializuje na tzv. Site
specific projekty. Jedním z nich bylo i Lanostory na Klínovci. Diváci jedoucí lanovkou
z Jáchymova na Klínovec sledovali pod sebou ve sněhu obrazy a výjevy z dějin Krušnohoří.
Fotografie z akce naleznete zde:
http://damu.jakubkavan.net/?p=FotoGalNahl&g=2010/0213JachymovLanoStory

Jak vypadají samotné landart objekty si můžete prohlédnout zde:

http://www.google.cz/search?q=Natura+2000+Kru%C5%A1n%C3%A9+hory&hl=cs&site=
webhp&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&ei=hoEtT7mbHajd4QSKt8WCDg&sa=X&oi
=mode_link&ct=mode&cd=2&ved=0CA0Q_AUoAQ&biw=1920&bih=912#hl=cs&site=web
hp&tbm=isch&sa=1&q=Landart&oq=Landart&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=18551l
19777l0l20107l8l8l0l0l0l0l93l393l5l8l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=7fb060dfa84c
f1ea&biw=1920&bih=912

Návrh předběžného programu akce
Sobota 1. 9. 2012 - příjezd, úpravy terénu, zajištění materiálu pro landart
objekty, výlet po okolí.
Úprava prostor na území obce. Vysekání koridoru mezi ruinami v travinách.
Zajištění biomasy a dalších materiálů pro landart (seno, kameny, dřevěné kulatiny
- zajistí technické služby Loučná pod Klínovcem
Ubytování účastníků v penzionech, vycházka po okolí.
Neděle 2. 9. 2012. – Přípravný den č. 1
Dopoledne: Instalace TOI TOI na místě bývalého rybníku. Zahájení tvorby děl.
Označení prostor pro povolený a zakázaný pohyb. Instalace pravidel pro pohyb v
prostoru bývalé obce.
Odpoledne: Představení ekologických limitů a hodnoty území, kde se setkání
nachází – přednáška a procházka s panem Tejrovským a Ondráčkem.
Pondělí 3. 9. 2012. – Přípravný den č. 2
Dopoledne: tvorba uměleckých děl, zkoušky. Divadelní zkoušky v penzionu.
Odpoledne a večer: Historické uvedení do kontextu místa a doby. Antikomplex,
pamětníci, filmy, přednášky. V prostoru penzionu na Háji.
Úterý 4. 9. 2012. – Přípravný den č. 3
Dopoledne: tvorba uměleckých děl, zkoušky. Divadelní zkoušky v penzionu.
Odpoledne a večer: Básně, tanec, próza a torza - umělecké setkání v ruinách.
Zajišťuje Poetický klub 8.
Středa 5. 9. 2012 – Přípravný den č. 4
Dopoledne: tvorba uměleckých děl, zkoušky. Divadelní zkoušky v penzionu.
Večer: filmové vzpomínky a příběhy: filmy a dokumenty k místu, regionu a lidem.
V penzionu v Háji.
Čtvrtek 6. 9. 2012 – Přípravný den č. 5
Dopoledne: tvorba uměleckých děl, zkoušky. Divadelní zkoušky v penzionu.
Navečer: Ozvěna v ruinách: – Zvuková instalace (Petr Mikšíček), Petr Linhart a
tradiční krušnohorská hudba.
Večer: světelná instalace (Jakub Hybler)
Pátek 7. 9. 2012 – Přípravný den č. 6 a prezentace uměleckých děl.
Dopoledne: tvorba uměleckých děl, zkoušky. Divadelní zkoušky v penzionu.
Přivezení rekvizit do ruin.
Odpoledne: prohlídky landart objektů, Divadelní představení v ČJ a NJ.
Nastudování hry českými i německým souborem.
Sobota 8. 9. 2012 – Prezentace uměleckých děl pro veřejnost
Dopoledne: prohlídky landart objektů, landart dílna, Instalace dalších děl.
Odpoledne: Prezentace AOPK – ekologická hodnota území Königova mlýna a
okolní krajiny.
Večer: Divadelní představení v ČJ a NJ. Nastudování hry českými i německým
souborem.

Neděle 9. 9. 2012 - dozvuky, bourání, začišťování.
Dopoledne: zvukové instalace, prohlídky landart objektů
Odpoledne: bourání, konzervace, úklid.

