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11:15

12:45
13:00
13:15

14:45
15:00
15:15

16:45
17:00
17:15

Autem
Autem přístup od Mnichova Hradiště, přes Mukařov až na
Jabloneček. Počet parkovacích míst omezen.
Na kole
Po cyklostezkách směrem od Kuřívod, Osečné, Hamru na
Jezeře a od Mnichova Hradiště. Krátká varianta cyklospojení:
do Kuřívod autem a pak 8 km na kole do Jablonečku. Během
festivalu bude fungovat úschovna kol zdarma.

Jabloneček
12:00
Ralsko, Kuřívody 12:15
Mimoň, kino
12:30

14:00
14:15
14:30

16:00
16:15
16:30

17:30
17:45
18:00

19:00
19:15
19:30

Autobusem ze Žitavy
Zvláštní autobus v sobotu 25. 5., odjezd v 9.00 z parkoviště od
kostela Svatého kříže, Frauenstraße (Kirche zum Heiligen
Kreuz). Návrat zpět z Jablonečku do Žitavy – odjezd v 18:00.

HUDBA - UMĚNÍ
KRAJINA - DUŠE
V PROMĚNÁCH
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FOTOGALERIE LAND-ART DĚL Z FESTIVALŮ PROMĚNY
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RETRO festivalovým busem z Mimoně a Kuřívod – DOPORUČUJEME.
Auta můžete nechat na označených parkovištích v Kuřívodech. Poveze vás
autobus Škoda 706 RTO MTZ, rok výroby 1972, kterému se pro jeho tvar říkalo
také "okurka" nebo "vajíčko".
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LAND-ART V RALSKU
Festival probíhá v Národním geoparku
Ralsko. Ráz kulturní krajiny zde byl narušen
vysídlením českých i německých obyvatel
po druhé světové válce a zřízením vojenského výcvikového prostoru, který v letech
1968 až 1991 využívala sovětská armáda.
Během tohoto období zcela zaniklo více než
20 osad a vesnic i se svými kostely, školami
a hřbitovy.
Od roku 2016 pravidelně pořádá obecně
prospěšná společnost Geopark Ralsko
land-artové setkávání v krajině zaniklých
obcí. Postupně tak vzniká galerie uměleckých děl pod širým nebem.
Land-art je ekologicky laděný umělecký
směr, který nezatěžuje přírodu, ale naopak
vede k návratu k přírodním materiálům.
Land-art je pro nás také způsob, jak se
navrátit ke kořenům kraje, k přírodě
a k historii místa. Umělecké vyjádření se
pokouší překlenout historii násilné přeměny krajiny.

PODPOŘENO Z FONDU PRO BILATERÁLNÍ SPOLUPRÁCI
NA NÁRODNÍ ÚROVNI V RÁMCI EHP
A NORSKÝCH FONDŮ 2014-2021

www.festival-ralsko.com | www.geoparkralsko.cz

STAGE ČIHADLA
10.00
12.00

Zahájení festivalu a workshopů
LAND-ART PROCHÁZKA a slavnostní
otevření první Land-art stezky v Ralsku
představení uměleckých děl z mezinárodního workshopu
– Andreas a Kerstin Stegemann (Německo), Lala Podlacha (Německo), Ondřej Koudelka (ČR), Jan Macek (ČR),
Ruda Waypa Novák (ČR), Maiken Stene (Norsko), Hans
Edward Hammonds (Norsko), The Turf Network Guðmundur Hrafn Arngrímsson, Gunnar Oli Gudjonsson
(Island)
14.00
15.00
16.30
18.00

MAREŠOVÁ, YASINSKI, RAZAM (CZ)
– fenomenální akordeon a viola, osobitý zpěv
Vyhlášení výsledků Land-art soutěže
pro veřejnost
FAULER LENZ - šťastné, smutné a vinařské
písně z domova i z dalších zemí
JABLONECKÝ HUDEBNÍ JAM
účinkují: Josef Hausmann & spol., Radek Musil
a fujary, bubeníci z širého okolí

STAGE DIVOČINA
10.30
13.30
15.30

Netradiční pohádka „O princi a princezně“ –
ČMUKAŘI, soubor loutkového a alternativního
divadla Turnov
Netradiční pohádka „A jak se víla ...“ –
ČMUKAŘI, soubor loutkového a alternativního
divadla Turnov
DIVADLO VINCEK & FRANZ
– originální česko-německé představení Provinzdrama – divadelní skupina kamErádi

STAN PUSTINA
10.00
12.00

17.00

Paměť místa - setkání s pamětníky a rodáky,
promítáním historických fotografií – moderuje
Petr Polakovič, hosté Osvald Hons
Průběžné promítání filmů:
- Audiopaměti zaniklých obcí Jabloneček,
Svébořice, Okna a Kracmanov
- Kolébka umění, V první linii - dokumenty
o Festivalu Proměny 2016 a 2017
SUDETSKÁ LITERÁRNÍ HOSPŮDKA
- autorské čtení Lenka Kuhar Daňhelová (CZ),
Radek Fridrich (CZ), Lala Podlacha (DE)

STAN NORSKO-ISLAND
10.30

11.00
11.30

16.30

Geoparky a umění - představení uměleckých
děl a využití site specifik art v bývalém dole,
kulturní centrum Velferden / Maiken STENE
(Norsko)
Člověk a krajina - prezentace děl /
Hans Edward HAMMONDS (Norsko)
THE TURF NETWORK
- prezentace umělecké land-art sítě a krajinné
architektury na Islandu / Gudmundur
Arngrímsson (Island)
Prezentace UNESCO geoparku MAGMA
- představení geoparku, využití virtuální
reality (GeoVR) / Pål Thjømøe,
Sara Gentilini (Norsko)

Po celý den představení projektů site specifik
a land-artu z Norska a Islandu.

25. 5. 2019 JABLONEČEK

PROMĚNY 2019

PROGRAM FESTIVALU

RALSKO LAND-ART
TVOŘIVÉ DÍLNY / 10-17 hod

OHNIŠTĚ

Bubnování pro celou rodinu – bubnovací workshop /
Marius Hawlitzky

19.00

Škola píšťalek a fujar – hra na magický nástroj z
černého bezu / Radek Musil

PO CELÝ DEN

Stone balancing – balancování kamenů / Ruda Waypa
Novák a Jan Macek
Umění z travin a bylin pro celou rodinu - pletení, tkaní
a skládání mandal / Christine Cieslak, NaturWege
Tradiční navlékání perel - korálky darovala firma
Preciosa
Hračky z přírodních materiálů a aroma workshop /
Hanka Štroblová, Krásná jurta o.s
Vyrob si svoji loutku / soubor Čmukaři, Turnov
Výroba šindelů – ukázka tradičního řemesla / Petr
Brambor Nárovec
Focení se skleněnou koulí – příroda a optické klamy /
UJEP Ústí nad Labem

společné muzicírování až do rána a přespání
na Jablonečku

Grafiti v české škole - netradiční street art ve staré
škole
Fotografická výstava land-art děl ze soutěže pro
veřejnost
Galerie pod širým nebem - land-artová díla vzniklá
během společného mezinárodního workshopu
Jablka vzpomínek - informace o projektu záchrany
regionálních odrůd ze zaniklých obcí v Ralsku
DOMÁCÍ HOSPŮDKA
Domácí a vegetariánská jídla, pivo z Pivovaru Podkováň,
zmrzlina z Ralska, regionální produkty.
Festival je zdarma. Změna programu vyhrazena.

Obličeje stromů – modelování z hlíny / Andreas
Stegemann
Ochrana šelem - vlčí hlídky / Hnutí DUHA

Pojď te s námi na jeden den
oživit zaniklou obec Jabloneček

Geoparky, identita a umění aneb
partnerství s Norskem a Islandem
Během festivalu máte výjimečnou možnost potkat naše partnery z Norska
a Islandu, kteří se s námi přijeli podělit o své zkušenostmi s uměleckými
a osvětovými projekty. Naším společným tématem je hledání cesty, jak oživit a
upozornit na zapomenutá místa a krajiny, jak propojovat netradiční přístupy a
obory - přírodovědné disciplíny, umění, architekturu a historii - a jak to vše dělat
s lidmi.
Guðmundur Hrafn Arngrímsson, Gunnar Oli Gudjonsson - The Turf Network
(Island) – síť propojuje krajinné architekty, řemeslníky a umělce (turf znamená
rašelina). Mezi její základní charakteristiky patří zaměření na ekologii, týmová
práce a propojení napříč odbornými oblastmi. Snaží se o nové způsoby přiblížení
krajiny a urbanismu.
Pål Thjømøe, Sara Gentilini - Globální UNESCO geopark MAGMA (Norsko) se
zaměřuje se na pět klíčových oblastí: dobrodružství (prohlídky s průvodcem),
tvořivost a inovace (například virtuální realita GeoVR), kultura (místní potraviny
- GeoFood a místní řemesla - GeoCraft), udržitelnost (cyklistické trasy - GeoBike), osvěta a vzdělávání (Geoschool).
Maiken Stene (Norsko) vystudovala uměleckou školu Nordland Art and
Filmschool. Je ředitelkou kulturního centra Velferden, které je umístěné
v budovách bývalého dolu. Velferden je unikátní site specifik centrum, ve
kterém probíhají výstavy, koncerty a workshopy. Centrum zprostředkovává
dialog mezi místní historií, geologií, cestovním ruchem i soudobým uměním.
Hans Edward Hammonds (Norsko) je novozélandský umělec, který nyní působí
v norském Stavangeru. Věnuje se psychologii, ekologii, neurovědě, post-humanismu, šamanismu, sci-fi a ekologii. Mezi preferované techniky patří film,
fotografie, textil, papír, instalace a performance. Hammonds je také členem
představenstva neziskového projektu Studio17, který zve umělce, aby obsadili
prostor galerie, experimentovali a posouvali hranice a své vlastní umělecké
postupy.

www.festival-ralsko.com | www.geoparkralsko.cz

