Letnice umělců 2013. Třetí setkání výtvarníků, literátů
a hudebníků o Svatodušních svátcích. Shromáždění těch, kteří
mohou a chtějí umožnit příchozím mimořádný duchovní prožitek prostřednictvím své tvorby, prostřednictvím talentu, jímž byli
obdařeni. To všechno jsou synonyma pro květnové slavnosti,
letos inspirované cestou – a je lhostejné jakou.
Cestou patronů Evropy na Velkou Moravu? Dvacetiletou
cestou plzeňské diecéze? Cestou ke vzdělání? Cestou k sobě?
Cestou k druhým? Cestou od prvního nádechu k poslednímu
vydechnutí?
Každý máme svůj úkol – jdeme svou cestou, někdy úmornou, složitou obtížnou, jindy poklidnou a mírnou a mnohdy
veselou, hravou, plnou písniček. Někdy jsou nesnáze tak
velké, že k cíli nedojdeme. Ale snaha pokusit se je překonat
a nepodlehnout jim – cesta hledání – je důležitá.
Studenti konzervatoře jsou na počátku své cesty za hudbou
a uměním, jejich profesoři už podstatnou část ušli. Per aspera
ad astra. Přijďte si poslechnout, jste zváni.

Motto:
Duše je neviditelná, ale ona, jen ona vidí. / Talmud/

MĚSTO PLZEŇ
BISKUPSTVÍ PLZEŇSKÉ
KONZERVATOŘ PLZEŇ
STŘEDISKO ZÁPADOČESKÝCH SPISOVATELŮ
UNIE VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ PLZEŇSKÉ OBLASTI

Blanka Hejtmánková

Milí přátelé,
rok se s rokem sešel a my se opět setkáváme u příležitosti
významného kulturního svátku – Letnic umělců. Svátku inspirovaného připomínkou seslání Ducha svatého, neboť „on je ten,
kdo dovršuje lidské snažení. Obdarovává nás, činí nás odvážnými, schopnějšími“ (Jan Pavel II.).
S pokorou tedy přijměme dary Ducha svatého a se stejnou
pokorou znovu vstupme do katedrály našemu srdci nejbližší.
Zde, na tomto posvěceném místě, se opět v měsíci květnu
sejdou lidé, pro něž je mluvené slovo, hudba a zpěv nebo
výtvarné umění prostředkem uměleckého vyjádření a vidění
i chápání světa. Sejdou se s těmi, kteří jsou otevřeni tomu jim
naslouchat a jejich díla vnímat.
Tématem letošních Letnic umělců je Cesta. Můžeme se tedy
zamyslet nad tím, jakou cestu jsme ušli od letnic minulých,
a kudy jsme šli. Svezli jsme se po dálnici? Jezdili jsme okreskami? Šli jsme po polních cestách nebo šlapali úvozem? A kdo
nás doprovázel? Nebo jsme snad byli na cestě sami? Šlo se
nám dobře či nás sem tam tlačily boty?
Možná nám odpovědi na tyto otázky pomohou dát letošní
umělecká zastavení u příležitosti svátku letnic. Na společné
hledání odpovědí a na setkání s vámi se těší také západočeští
spisovatelé.
Tamara Kopřivová
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Jiří Vlach, Trojice, 2012, 100 × 75 cm, olej na plátně

LETNICE UMĚLCŮ
/3. ročník/

pátek 17. května – neděle 19. května 2013
katedrála sv. Bartoloměje,
nám. Republiky, Plzeň

Velikost člověka je v tom, že je schopen tvořit, uplatňovat svůj
rozum, intuici a svobodu k tomu, aby dal vznik novým věcem, takovým, jaké tu ještě nebyly. Ne nadarmo je psáno v první kapitole Bible,
že Bůh – Stvořitel “stvořil člověka ke svému obrazu” (Gen 1,27).
Člověk dovede tvořit nejen věci nutné k životu, jeho zachování
a rozvoji, ale i k jeho povznesení, povzbuzení a zkrášlení. To první je
předmětem vědy a techniky, to druhé předmětem umění.
Je ovšem rozdíl mezi výrobou předmětů denní potřeby a vědeckotechnickou tvůrčí činností, která svým významem překračuje všední
život. Právě tak je rozdíl mezi běžnou zábavou a rozptýlením a tvůrčím činem, který je schopen člověka nadchnout a povznést.
K té běžné činnosti také potřebuje schopnosti a Boží dary; k vědě
a umění však potřebuje Boží inspiraci a mimořádné nadání.

PROGRAM
pátek 17. 5. 2013
15.00		 přísálí Muzea církevního umění,
			 Františkánská ul. Plzeň
			 vernisáž výstavy dětských prací na téma baroko,
			 ZUŠ Jagellonská Plzeň
17.00			 katedrála sv. Bartoloměje, nám. Republiky, Plzeň
			 vernisáž tvorby členů UVU plzeňské oblasti
18.00			 slavnostní koncert
			 Fanfárový soubor Konzervatoře,
			 dále Jitka Chaloupková – varhany,
			 Gabriela Pechmannová – zpěv,
			 Jaroslav Suchan – trubka, Vojtěch Novák – varhany
19.00		 katedrála sv. Bartoloměje, nám. Republiky, Plzeň
			 Cesty / Autorská čtení
			 členů Střediska západočeských spisovatelů
			 Účinkují: Markéta Čekanová, Jiří Hlobil, Josef Hrubý,
			 Václav Gruber, Tamara Kopřivová, Jaroslava Málková,
			 Květa Monhartová, Jitka Prokšová, Marie Špačková, 		
			 Vlasta Špinková
			 Hudbu zajistí Qar TETKY ve složení Martina Šalomová,
			 Saša Šantorová, Markéta Herynková a Lenka Čechurová

sobota 18. 5. 2013
Bedřich Kocman, Bez názvu, 2012, 120 × 120 mm, linoryt

A to jsou dary Ducha svatého, Boha, třetí božské osoby, která je
vzájemným darem mezi ostatními dvěma osobami, Otcem a Synem,
a jejich společným darem lidstvu. Letnice jsou právě připomínkou té
události před dvěma tisíci let, kdy Duch svatý jako mimořádný Dar
sestoupil na hlouček Ježíšových učedníků v Jeruzalémě. A současně
jsou příležitostí k prosbám za jeho stálé vylévání na lidi všech dob, i té
současné, tedy i na nás.
Je velice šťastné spojit tyto svátky s umělci, ukázat plody darů, jež
dostali od Ducha svatého, a soustředit se v prosbách na jeho trvalou
asistenci a inspiraci. Jak často se totiž stává, že místo umění je nám
nabízena pokleslá zábava a místo výsledku vanutí Ducha svatého
věci, ze kterých je cítit pouhý zápach člověčiny. A někdy ještě hůř,
totiž působení zlého ducha.
Kéž tato povzbudivě se rozvíjející tradice má i letos své šťastné
pokračování a její účastníci zakusí účinné působení Ducha svatého!
Biskup František Radkovský

20.00		 katedrála sv. Bartoloměje, nám. Republiky, Plzeň
			 Letniční vigilie – Mons. František Radkovský, 		
			 biskup plzeňský

neděle 19. 5. 2013
16.00 		 katedrála sv. Bartoloměje, nám. Republiky, Plzeň		
			 Cesta / literárně hudební podvečer
			 Konzervatoře Plzeň
			 Učinkují: Komorní sbor českých muzikantů –
			 sbormistr Martin Červenka a Lukáš Marek.
			 Barbora Haasová, Vojtěch Novák
			 Blanka Hejtmánková
18.30 katedrála sv. Bartoloměje, nám. Republiky, Plzeň
			 Letniční nešpory – Mons. František Radkovský, 		
			 biskup plzeňský

Již potřetí se uskuteční plzeňské Letnice umělců, speciální umělecký minifestival, spojující v krásném prostředí chrámu výtvarné
umění, hudbu, literaturu a křesťanské zamyšlení, poselství. Letos
poselství zvlášť důležité, neboť si také připomínáme 1150. výročí
příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na naše území a také dvacetiletí trvání plzeňského biskupství.
Letnice jsou svátky Ducha svatého i oslavou lidského tvůrčího
ducha jako daru, který se pak stává pro člověka umělce cestou.
A takové cesty mohou být různé, ke slávě, k penězům, někdy
liché a bolest přinášející. Nejtěžší však jsou cesty k sobě, cesta
ke svému nitru, cesta, která tvůrčím zaujetím obohacuje, naplňuje. Sv. František z Assisi v modlitbě prosil: Pane, učiň, ať nechci
být tolik utěšován, jako spíše utěšovat, být chápán, jako spíše
chápat, být milován, jako spíše milovat.
Tak přejme, ať se poselství Letnic i letos naplňuje.
Jana Potužáková
Na výstavě v katedrále sv. Bartoloměje
vystavují tito výtvarní umělci:
Anna Arnetová – Jindřich Bílek – Stanislav Bukovský
Miloslav Čech – Jiří Degl – Jan Dolejš – Renata Drahotová
Gustav Fifka – Josef Haring – Miloš Hausner – Milena Helusová
Kamila Horáková – Eva Hubatová – Slavěna Jandová
Bedřich Kocman – Jindřich Krátký – Milena Kutková
Květa Monhartová – Helena Ottová – Bohumil Sedláček
Irina Slámová – Jan Soukup – Jaroslav Šindelář
Václav Šmolík – Jiří Špinka – Jana Vacková – Helena Vendová
Marie Zajíčková
Výstava potrvá do 30. června.
Vstup v rámci otevírací doby prohlídek katedrály:
středa–neděle 10–16 hod.
/vchodem pro turisty na jižní boční straně/
Doprovodné pořady
21. 5. 		
Jak se staví kostel
16.30 hod. Galerie J. Trnky,
		
přednáška a exkurze – Ing. arch. Jan Soukup
22. 5. 		
Komentovaná prohlídka Muzea církevního umění
16. 30 hod. Muzeum církevního umění,
		
Františkánská ul. Plzeň
Dále doporučujeme:
8. 5.		
Klášter Kladruby – diecézní pouť
12. 5. 		
Starý Plzenec, kostel P. Marie,
18 hod.
Madony / literárně hudební pořad
24. 5. 		
Noc kostelů
31. 5. 		
Plzeň, nám. Republiky
15 hod.
Slavnost k 20. výročí založení plzeňské diecéze
		
Koncert souboru Hradišťan

