„Umění zde není proto, aby bylo chápáno,
cílem umění je osvobodit lidi.“
Joseph Beuys

Srdečně Vás zveme na přednášku

„Sociální působení jako umělecká tvorba“
Jak by mohl vypadat život,
ve kterém by každý pojímal svou práci jako umění?
Přednáší JOHANNES STÜTTGEN (žák Josepha Beuyse)
německy s překladem
Ve středu 27.2.2008 od 19:00 hodin
Jak může v budoucnosti vypadat společenství? Je-li, jak říkal Joseph Beuys, každý člověk umělec, má
to i následky pro sociální soužití a kvalitu našeho života. Přednáška chce vést posluchače
od takto rozšířeného pojmu umění k pojmu „Sociální plastiky“.

Johannes Stüttgen
Studoval umění u Josepha Beuyse a stal se jeho mistrovským žákem a
spolupracovníkem. Jako anthroposof a umělec je aktivně činný, publikuje a svobodně
vyučuje k tématu "Erweiterter Kunstbegriff" (Rozšířený pojem umění). Od roku 1987
Omnibus pro přímou demokracii, 1989 Podnik hospodářství a umění - rozšířeně.
"Honorary Fellowship" (Čestné členství) na universitě Oxford Brooks University.
Joseph Beuys (1921 - 1986)
Respekt číslo 33/2006 o něm píše:
Joseph Beuys fascinuje i dnes po dvaceti letech, která uběhla od jeho smrti. Je považován za jednoho z
nejvýznačnějších umělců druhé poloviny 20. století. Mimo jiné i proto, že jeho dílo uvádí diváka do
spletitého labyrintu estetických, filozofických a morálních otázek, na které nedává jednoduché
odpovědi. Jak k tomu podotýká sám umělec: „Celý můj život byl reklama, ale jednou by se měl
někdo zajímat o to, co jsem vlastně propagoval“.
Místo konání: Praha 7, Na Špejcharu 3 – přízemí (prostory Obce křesťanů)
Doprava: Zastávka „Chotkovy sady“ (tram 18, tram 20) a nebo metro „Hradčanská“, na Hradčanské
také tram 1, tram 8, tram 15, tram 18, tram 20, tram 25, tram 26, bus 108, bus 131, bus 174, bus 216.
Přihlášky: Mailem na dvorakovai@post.cz, nebo na mob. telefonu +420 774 644 456
Vzhledem k předpokládanému zájmu posluchačů prosíme o předběžné přihlášení, aby bylo možné
akci organizačně zvládnout.
Vstupné dobrovolné
TIP: přednáška J.Stüttgena specializovaná na život a dílo J.Beuyse s názvem „Jak k nám dnes hovoří umění J.Beuyse?“
se uskuteční 28.2.2008 od 19:00 v Museu Kampa, Nadace Jana a Medy Mládkových, nutná rezervace na
karina.kottova@museumkampa.cz nebo na tel. +420 257 286 147

