Vážení přátelé
Zdá se mi až neuvěřitelné, že spolupráce města Loket a KO UVU je tak
letitá, a že letošní výtvarný plenér byl v pořadí již jedenáctý. Vzniká tak
nová a pro naše město velmi důležitá tradice, která pobízí i zavazuje.
Aniž bych mohl, či chtěl snižovat význam předchozích plenérů, přece
jen bych rád vyzdvihl letošní 11. ročník, který se co do průběhu
i výsledku (dle mého soudu) vymknul z obvyklého standardu.
Jako velmi šťastné lze hodnotit rozhodnutí, aby výroba jednotlivých
děl („řezbářská sekce“) probíhala přímo na místě, kde budou následně
instalovány, tedy přímo v parku. Mám za to, že i díky prostředí, které
je samo o sobě působivé a inspirativní, došlo k nepřehlédnutelnému
posunu v hodnotě plenéru jako celku. Vedlejším, avšak neméně
důležitým aspektem tohoto rozhodnutí byla skutečnost, že čilý
pracovní ruch vzbudil nebývalý zájem veřejnosti. Nebylo dne, abych
nemusel odpovídat na zvídavé otázky spoluobčanů nebo turistů.
Došlo k zatraktivnění a přirozenému zviditelnění naší společné akce .
Jednotlivá díla já osobně vnímám jako velmi povedená a cenná.
Jsou to objekty, které přirozeně zvýrazňují a umocňují estetický
dojem z návštěvy parku. Tak to ostatně vnímá i široká veřejnost
(dětmi počínaje, staříky konče), což je tím nejpodstatnějším účelem
a smyslem našeho setkávání.
Děkuji všem účastníkům a organizátorům Plenéru 2007 za ten
kousek radosti, kterou nám jejich úsilí přináší a těším se na spolupráci
v následujících letech.
Jaroslav Hlavsa–starosta
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XI. PLENÉR LOKET 2007

Volkmar Förster
* 1939
Studia: Vysoká škola pedagogická Dresden
Výtvarný obor: malba, skulptury, instalace
žije a tvoří v Eschenbachu

Jiří Černý
* 1959
Studia: SPŠ stavební Plzeň
Výtvarný obor: dřevěné plastiky
Žije a tvoří v Chebu

Raimund Friedrich
* 1947
Studia: Vysoká škola průmyslového
desingu Halle
Výtvarný obor: malba
Žije a tvoří v Burkhardtsdorfu

Jan Sobota
* 1939
Studia: Škola uměleckých řemesel
Výtvarný obor: umělecká knižní vazba
–restaurování
Žije a tvoří v Lokti nad Ohří

6. 8. - 13. 8. 2007

Ladislav Hodný
*1943
Studia: UMPRUM Brno
Výtvarný obor: malba, kresba,
knižní vazba
Žije a tvoří v Týně nad Vltavou

Silvio Ukat
* 1972
Studia: Vysoká škola Schneeberg
–obor dřevořezba
Výtvarný obor: dřevěná plastika
Žije a tvoří v Glauchau

Uwe Berger
*1968
Studia: studium restaurátorství
v Suhlu a Moskvě
Výtvarný obor: skulptury

Jiří Kožíšek			
*1955
Studia: Střední odborná šlola keramická,
Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha
Výtvarný obor: keramika, malba, kresba
Žije a tvoří v Karlových Varech

Dalibor Nesnídal
*1954
Studia: Školský ústav
umělecké tvorby Praha
Výtvarný obor: sklo, malba
Žije a tvoří v Karlových Varech a Semtěši

Denisa Dimitrovová
*1986
Studia: Střední průmyslová
škola keramická
Výtvarný obor: fotografie
Žije a tvoří v Karlových Varech

Josef Juha
*1940
Studia: vyučen truhlářem v Budějovicích
a Kynšperku
SPŠ stavební v Plzni
Vyšší škola památkové péče v Praze
Výtvarný obor: dřevo, kámen, kůže
Žije a pracuje v Babinné u Plas
Jörg Beier
*1946
Studia: Vyšší odborná škola pro užité
umění Schneeberg
Výtvarný obor: sochařství–dřevořezba
Žije a tvoří ve Schwarzenbergu

