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FOTO: Proměny Ralska počtvrté. Festival přilákal stovky lidí URL 
WEB , Datum: 29.05.2019  , Zdroj: ceskolipsky.denik.cz , Strana: 0 , Autor: Redakce , Rubrika: Moje Českolipsko 

Ralsko - Na území zaniklé obce Jabloneček v bývalém vojenském prostoru Ralsko se v sobotu konal již čtvrtý ročník 

landartového festivalu Proměny, Festival pořádá Geopark Ralsko od roku 2016, kdy byla tato obecně prospěšná společnost zařazena mezi národní 

geoparky České... 

Land art festival URL 
WEB , Datum: 26.04.2019  , Zdroj: mitel-tv.cz , Strana: 0 

I tento rok se v Ralsku bude pořádat Land art festival. Umělci z Čech, Německa, ale i ze severských zemí, budou vytvářet z přírodních materiálů a v 

přírodě díla, která si následně budeme moci prohlédnout. Letos se můžete zúčastnit i Vy. Podrobnosti najdete na www.visitralsko.com. 

Land art Festival Proměny v Ralsku URL 
WEB , Datum: 23.05.2019  , Zdroj: ceskolipsky.denik.cz , Strana: 0 

Čtvrtý ročník land artového festivalu v zaniklé obci Jabloneček v Ralsku. Hudba - divadlo- umění a tvořivé dílny po celý den. Galerie pod širým nebem. 

Setkání s umělci z Norska, Islandu, Německa a ČR. 

Land-artový Festival Proměny v krajině zaniklých obcí Ralska URL 
WEB , Datum: 17.05.2019  , Zdroj: ekovychovalk.cz , Strana: 0 

V sobotu 25. května pořádá Geopark Ralsko mezinárodní land-artový Festival Proměny v krajině zaniklých obcí Ralska. Umělci během týdne společně 

vytvářejí díla, která mají oživit zapomenutá místa přírodním uměním. Letos nově se akce zúčastní také umělci z Norska a z Islandu.Festival se bud... 

V Ralsku tvoří umělci z Islandu a Norska. Vrcholem bude festival Proměny URL 
WEB , Datum: 24.05.2019  , Zdroj: ceskolipsky.denik.cz , Strana: 0 , Autor: Petra Hámová , Rubrika: Moje Českolipsko 

Ralsko – Už jen dvě budovy, zcela symbolicky česká a německá škola, připomínají v Jablonečku, že tu kdysi byla vesnička. Zaniklá obec v bývalém 

vojenském prostoru Ralsko nyní na několik dní opět ožívá díky mezinárodnímu landartovému festivalu Proměny, který čtvrtým rokem pořádá Geopark... 

Tištěná média 4 
FESTIVAL PŘILÁKAL STOVKY LIDÍ 
TISK , Datum: 29.05.2019  , Zdroj: Českolipský deník  , Strana: 2 , Vytištěno: 1 740 , Rubrika: Českolipsko / Region 

PROMĚNY RALSKA. Na území zaniklé obce Jabloneček v bývalém vojenském prostoru Ralsko se o víkendu konal už čtvrtý ročník 

landartového festivalu Proměny, který pořádá Geopark Ralsko. Festivalem vyvrcholily předchozí dny a týdny aktivit, během kterých profesionální 

výtvarníci z Česka, Norsk... 

Foto týdne 
TISK , Datum: 05.06.2019  , Zdroj: Týdeník Českolipsko  , Strana: 2 , Rubrika: O čem se mluví 

PROMĚNY RALSKA. Na území zaniklé obce Jabloneček v bývalém vojenském prostoru Ralsko se konal už čtvrtý ročník landartového festivaluProměny, 

který pořádá Geopark Ralsko. Festivalem vyvrcholily předchozí dny a týdny aktivit, během kterých profesionální výtvarníci z Česka, Norska a... 
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Na Festival Proměny dorazily stovky lidí 
TISK , Datum: 29.05.2019  , Zdroj: Týdeník Českolipsko  , Strana: 4 , Autor: (čch) , Rubrika: Z obcí na Českolipsku 

JABLONEČEKVsobotu se na území zaniklé obce Jabloneček v bývalém vojenském prostoru Ralsko konal již čtvrtý ročník 

landartového festivaluProměny. Festival pořádá Geopark Ralsko od roku 2016, kdy byla tato obecně prospěšná společnost zařazena mezi národní 

geoparky České republiky.... 

V Ralsku tvoří umělci z Islandu a Norska 
TISK , Datum: 24.05.2019  , Zdroj: Českolipský deník  , Strana: 2 , Autor: PETRA HÁMOVÁ , Vytištěno: 1 740 , Rubrika: Českolipsko 

Setkání umělců vyvrcholí v sobotu 25. května v zaniklé obci Jabloneček na Festivalu Proměny. Ralsko – Už jen dvě budovy, zcela symbolicky česká a 

německá škola, připomínají v Jablonečku, že tu kdysi byla vesnička. Zaniklá obec v bývalém vojenském prostoru Ralsko nyní na několik dní opět ožív... 
  

FOTO: Proměny Ralska počtvrté. Festival přilákal stovky lidí URL 

WEB , Datum: 29.05.2019  , Zdroj: ceskolipsky.denik.cz , Strana: 0 , Autor: Redakce , Rubrika: Moje Českolipsko 

Ralsko - Na území zaniklé obce Jabloneček v bývalém vojenském prostoru Ralsko se v sobotu konal již čtvrtý ročník 

landartového festivalu Proměny, Festival pořádá Geopark Ralsko od roku 2016, kdy byla tato obecně prospěšná společnost zařazena mezi národní 

geoparky České republiky. 

 

&quot;Festivalem vyvrcholily předchozí dny a týdny aktivit, během kterých profesionální výtvarníci z Česka, Norska a Islandu připravovali své landartové 

instalace. Letos poprvé se do této specifické formy oživení prostoru vysídlených obcí v Ralsku mohla zapojit i široká veřejnost – jednotlivci, rodiny i školy - 

prostřednictvím soutěže o nejlepší land art v Geoparku Ralsko, která probíhala v době od začátku března do poloviny května 2019. Vyhodnocení soutěže 

bylo součástí programu sobotního festivalu, během kterého byly v budově někdejší české školy v Jablonečku vystaveny fotografie nejlepších prací. 

 

Na programu festivalu kromě prohlídky uměleckých děl, vytvořených během několikadenního mezinárodního setkání výtvarníků, byla celá řada umělecky a 

řemeslně zaměřených workshopů pro velké i malé zájemce a množství hudebních a divadelních pořadů a přednášek. Návštěvníci se zde mohli setkat s 

Osvaldem Honsem, autorem významné publikace Zaniklé obce kolem Ralska, a dozvědět se množství podrobností o historii více než dvou desítek obcí, 

které byly po roce 1947 vymazány z mapy. 

Formou přednášek, spojených s promítáním videí, se zde prezentovali i zahraniční partneři festivalu, kteří se již o den dříve zúčastnili mezinárodního 

workshopu Krajina, umění a identita, uspořádaného v kině Máj v Doksech. Na tomto workshopu se představili například Maiken Stene a Hans Edward 

Hammonds z centra současného umění Velferden, vybudovaného na místě zaniklého hlubinného dolu v jižním Norsku, Gudmundur Arngrimson a Sverrir 

Bjorgvinsson, kteří se zabývají architektonickými přístupy ke krajině Islandu, a představitelé Geoparku Magma z kraje Rogaland na jihozápadě Norska, 

který je jedním ze světových geoparků, zařazených do sítě Globálních geoparků UNESCO. Z české strany se na tomto workshopu představili Zdenka 

Zedníčková z Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci a výtvarník Jan Prošek, působící na Českolipsku a na univerzitě v Ústí nad 

Labem. 

 

Bohatý program festivalu přilákal stovky návštěvníků, kteří do Jablonečku putovali pěšky, na kolech a dokonce i autobusy – zatímco žitavská kulturní a 
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společenská organizace Hillersche Villa, která spolupracuje s institucemi Libereckého kraje při pořádání různých akcí, organizuje autobusový zájezd 

na festival Proměny již tradičně, na české straně byla letos poprvé zajištěna kyvadlová přeprava z Mimoně do Jablonečku a zpět historickým autobusem 

Škoda 706 RTO MTZ z roku 1972, která se těšila značnému zájmu veřejnosti. 

Svou spokojenost s průběhem čtvrtého ročníku festivalu vyjádřila i ředitelka Geoparku Ralsko Lenka Mrázová. „Je to úžasné,“ konstatovala v sobotu po 

poledni. „Letos máme bezpochyby největší účast v historii. Přišly stovky lidí, možná nakonec tu bude k tisícovce návštěvníků… A co příště? Určitě chceme 

tyto festivaly pořádat i v budoucnu. Jen možná změníme místo – po čtyřech letech v Jablonečku by to mohly být například Svébořice, ale to ještě uvidíme“. 

 

Marie Čcheidzeová&quot; 

   

Land art festival URL 

WEB , Datum: 26.04.2019  , Zdroj: mitel-tv.cz , Strana: 0 

I tento rok se v Ralsku bude pořádat Land art festival. Umělci z Čech, Německa, ale i ze severských zemí, budou vytvářet z přírodních materiálů a v 

přírodě díla, která si následně budeme moci prohlédnout. Letos se můžete zúčastnit i Vy. Podrobnosti najdete na www.visitralsko.com. 

 

 

   

Land art Festival Proměny v Ralsku URL 

WEB , Datum: 23.05.2019  , Zdroj: ceskolipsky.denik.cz , Strana: 0 

Čtvrtý ročník land artového festivalu v zaniklé obci Jabloneček v Ralsku. Hudba - divadlo- umění a tvořivé dílny po celý den. Galerie pod širým nebem. 

Setkání s umělci z Norska, Islandu, Německa a ČR. 
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Zpět 

Land-artový Festival Proměny v krajině zaniklých obcí Ralska URL 

WEB , Datum: 17.05.2019  , Zdroj: ekovychovalk.cz , Strana: 0 

V sobotu 25. května pořádá Geopark Ralsko mezinárodní land-artový Festival Proměny v krajině zaniklých obcí Ralska. Umělci během týdne společně 

vytvářejí díla, která mají oživit zapomenutá místa přírodním uměním. Letos nově se akce zúčastní také umělci z Norska a z Islandu. 

 

Festival se bude konat v zaniklé obci Jabloneček, která o dramatech 20. století vypovídá více než jiné. Kdysi zde stával výstavný kostel, krátce po konci 

druhé světové války však obec zanikla a stala se součástí vojenského výcvikového prostoru Ralsko.  

Po příchodu sovětských vojsk v roce 1968 byla v Jablonečku a jeho okolí zřízena stanoviště mobilních nosičů raket s dlouhým doletem. Z původních 105 

domů dnes zbyly pouze dvě budovy, zcela symbolicky česká a německá škola.  

Díky festivalu se život do obce na několik dní vrátí. Bude patřit přírodnímu umění, hudbě, divadlu a tvořivým dílnám pro děti i celé rodiny. Týden 

před festivalem už na Jablonečku budou tvořit umělci z Německa, České republiky, Norska a Islandu. Svá díla pak představí v sobotu na land-artové 

procházce.  

Kromě setkání s umělci mají účastníci festivalu možnost sami tvořit nebo se aktivně zapojit na jedenácti různých dílnách. Tradiční řemesla představí dílny 

na výrobu šindelů, spřádání na kolovrátku, navlékání perel, tkaní z trav nebo na výrobu hraček a loutek. Zájemci si mohou také vyzkoušet umělecky 

zaměřené dílny věnované modernímu focení se skleněnou koulí nebo sochařskému umění s hlínou. Chybět nebude ani tradiční stone balancing neboli 

balancování kamenů, který je na festivalu každý rok. Z hudebních dílen bude připravena škola bubnování a fujar. Bohatý program doplní koncerty a 

divadlo pro děti i dospělé.  

„Festival se koná na odlehlém místě, uprostřed Geoparku Ralsko, kam se těžko dostává autem, a z toho důvodu jsme pro účastníky festivalu připravili 

dopravu RETRO busem, který bude jezdit celou sobotu z Mimoně, Kuřívod do Jabkonečku.  

Jedná se o autobus Škoda 706 RTO MTZ, rok výroby 1972, kterému se pro jeho tvar říkalo také okurka nebo vajíčko&quot;, upřesňuje Lenka Mrázová, 

koordinátorka festivalu.  

Celá aktivita je podpořena Fondem pro bilaterární spolupráci v rámci EHP a Norských fondů, z Česko-německého fondu budoucnosti a dále ji finančně 

podpořili Liberecký kraj, Město Ralsko, Město Mnichovo Hradiště, Město Mimoň a firma KV Final.  

 

Informace pro média:  

Projekt pracuje se dvěma uměleckými směry, které jsou si velmi blízké nazývanými land art a site specifik art.  

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.  

Site specifik art je umění zasazené do kontextu určitého prostoru - do konkrétního místa. Atmosféra místa - genius loci a jeho příběh jsou základním 

zdrojem inspirace pro vznik uměleckého díla. Cílem projektů site specifik art je oživení nevyužívaných míst a poukázání na nejrůznější polozapomenuté 

historické, kulturně-umělecké a často i politické souvislosti. V rámci projektů site specifik art se klade důraz na intermedialitu, která se projevuje zejména 

jako volné propojování divadla, hudby, výtvarného umění, popř. dalších uměleckých prostředků. Přednostně jde tedy o to vzbudit v lidech zájem o místo, 

kde žijí a které přehlížejí.  
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Zpět 

V Ralsku tvoří umělci z Islandu a Norska. Vrcholem bude festival Proměny URL  

WEB , Datum: 24.05.2019  , Zdroj: ceskolipsky.denik.cz , Strana: 0 , Autor: Petra Hámová , Rubrika: Moje Českolipsko 

Ralsko – Už jen dvě budovy, zcela symbolicky česká a německá škola, připomínají v Jablonečku, že tu kdysi byla vesnička. Zaniklá obec v bývalém 

vojenském prostoru Ralsko nyní na několik dní opět ožívá díky mezinárodnímu landartovému festivalu Proměny, který čtvrtým rokem pořádá 

Geopark Ralsko. Letos se nově akce zúčastní i umělci z Norska a z Islandu. 

 

&quot;Festival vyvrcholí celodenním programem v sobotu 25. května od 10 hodin, umělci ze čtyř zemí však v krajině zaniklých obcí tvoří už několik dnů. 

Pod jejich rukama vznikají díla, která mají oživit zapomenutá místa přírodním uměním. Své výtvory představí v sobotu na landartové procházce. „Kromě 

setkání s umělci mají účastníci festivalu možnost sami tvořit nebo se aktivně zapojit v jedenácti různých dílnách,“ říká ředitelka Geoparku Ralsko Lenka 

Mrázová. 

 

Tradiční řemesla představí dílny na výrobu šindelů, spřádání na kolovrátku, navlékání perel, tkaní z trav nebo na výrobu hraček a loutek. Zájemci si mohou 

také vyzkoušet umělecky zaměřené dílny věnované modernímu focení se skleněnou koulí nebo sochařskému umění s hlínou. Chybět nebude ani tradiční 

stone balancing neboli balancování. Z hudebních dílen bude připravena škola bubnování a fujar. Bohatý program doplní koncerty a divadlo pro děti i 

dospělé. 

„Festival se koná na odlehlém místě, uprostřed Geoparku Ralsko, kam se těžko dostává autem, a z toho důvodu jsme pro účastníky festivalu připravili 

dopravu retro busem, který bude jezdit celou sobotu z Mimoně, Kuřívod do Jablonečku. Jedná se o autobus Škoda 706 RTO MTZ, rok výroby 1972, 

kterému se pro jeho tvar říkalo také okurka nebo vajíčko,“ dodává Mrázová. První návštěvníky odveze autobus od kina v Mimoni v 9.30, další budou 

vyjíždět každé dvě hodiny od 10.45 do 16.45 hodin se zastávkami v Kuřívodech. 

 

Společným jmenovatelem akce je land art, umění, které vzniklo v 60. letech 20. století na protest proti komercializaci umění v USA. „Land art je vždy úzce 

spojen s přírodou a venkovními prostorami. Využívá různé materiály jako kameny, dřevo, hlínu i rostliny, které jsou rozmístěné ve volné přírodě. Díla tak 

žijí svým vlastním životem a mění se díky přírodním podmínkám a erozi, které jim dodávají nový rozměr,“ popisuje projektová manažerka 

Geoparku RalskoRenata Franclová.&quot; 

   

FESTIVAL PŘILÁKAL STOVKY LIDÍ  

TISK , Datum: 29.05.2019  , Zdroj: Českolipský deník  , Strana: 2 , Vytištěno: 1 740 , Rubrika: Českolipsko / Region 

PROMĚNY RALSKA. Na území zaniklé obce Jabloneček v bývalém vojenském prostoru Ralsko se o víkendu konal už čtvrtý ročník 

landartového festivalu Proměny, který pořádá Geopark Ralsko. Festivalem vyvrcholily předchozí dny a týdny aktivit, během kterých profesionální výtvarníci 

z Česka, Norska a Islandu připravovali své landartové instalace. Letos poprvé se do této specifické formy oživení prostoru vysídlených obcí 

v Ralsku mohla zapojit i široká veřejnost. Na programu festivalu byla kromě prohlídky uměleckých děl, vytvořených během několikadenního mezinárodního 
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setkání výtvarníků, také celá řada umělecky a řemeslně zaměřených workshopů pro velké i malé zájemce a množství hudebních a divadelních pořadů a 

přednášek.  

Bohatý program festivalu přilákal stovky návštěvníků.    

 



Zpět 

Foto týdne 

TISK , Datum: 05.06.2019  , Zdroj: Týdeník Českolipsko  , Strana: 2 , Rubrika: O čem se mluví 

PROMĚNY RALSKA. Na území zaniklé obce Jabloneček v bývalém vojenském prostoru Ralsko se konal už čtvrtý ročník landartového festivaluProměny, 

který pořádá Geopark Ralsko.  

Festivalem vyvrcholily předchozí dny a týdny aktivit, během kterých profesionální výtvarníci z Česka, Norska a Islandu připravovali své landartové 

instalace. Letos poprvé se mohla zapojit i široká veřejnost.    
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Zpět 

 

Na Festival Proměny dorazily stovky lidí  

TISK , Datum: 29.05.2019  , Zdroj: Týdeník Českolipsko  , Strana: 4 , Autor: (čch) , Rubrika: Z obcí na Českolipsku 

JABLONEČEK 

 

Vsobotu se na území zaniklé obce Jabloneček v bývalém vojenském prostoru Ralsko konal již čtvrtý ročník 

landartového festivalu Proměny. Festivalpořádá Geopark Ralsko od roku 2016, kdy byla tato obecně prospěšná společnost zařazena mezi národní 

geoparky České republiky. Festivalemvyvrcholily předchozí dny a týdny aktivit, během kterých profesionální výtvarníci z Česka, Norska a Islandu 

připravovali své landartové instalace. Letos poprvé se do této specifické formy oživení prostoru vysídlených obcí v Ralsku mohla zapojit i široká veřejnost 

prostřednictvím soutěže o nejlepší land art. Bohatý program festivalu přilákal stovky návštěvníků, kteří do Jablonečku putovali pěšky, na kolech a dokonce 

i autobusy. 
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Zpět 

V Ralsku tvoří umělci z Islandu a Norska  

TISK , Datum: 24.05.2019  , Zdroj: Českolipský deník  , Strana: 2 , Autor: PETRA HÁMOVÁ , Vytištěno: 1 740 , Rubrika: Českolipsko 

Setkání umělců vyvrcholí v sobotu 25. května v zaniklé obci Jabloneček na Festivalu Proměny.  

Ralsko – Už jen dvě budovy, zcela symbolicky česká a německá škola, připomínají v Jablonečku, že tu kdysi byla vesnička. Zaniklá obec v bývalém 

vojenském prostoru Ralsko nyní na několik dní opět ožívá díky mezinárodnímu landartovému festivalu Proměny, který čtvrtým rokem pořádá 

Geopark Ralsko. Letos se nově akce zúčastní i umělci z Norska a z Islandu. Festival vyvrcholí celodenním programem v sobotu 25. května od 10 hodin, 

umělci ze čtyř zemí však v krajině zaniklých obcí tvoří už několik dnů. Pod jejich rukama vznikají díla, která mají oživit zapomenutá místa přírodním 
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uměním. Své výtvory představí v sobotu na landartové procházce. „Kromě setkání s umělci mají účastníci festivalu možnost sami tvořit nebo se aktivně 

zapojit v jedenácti různých dílnách,“ říká ředitelka Geoparku Ralsko Lenka Mrázová.  

Tradiční řemesla představí dílny na výrobu šindelů, spřádání na kolovrátku, navlékání perel, tkaní z trav nebo na výrobu hraček a loutek. Zájemci si mohou 

také vyzkoušet umělecky zaměřené dílny věnované modernímu focení se skleněnou koulí nebo sochařskému umění s hlínou. Chybět nebude ani tradiční 

stone balancing neboli balancování.  

Z hudebních dílen bude připravena škola bubnování a fujar. Bohatý program doplní koncerty a divadlo pro děti i dospělé.  

„Festival se koná na odlehlém místě, uprostřed Geoparku Ralsko, kam se těžko dostává autem, a z toho důvodu jsme pro účastníky festivalu připravili 

dopravu retro busem, který bude jezdit celou sobotu z Mimoně, Kuřívod do Jablonečku. Jedná se o autobus Škoda 706 RTO MTZ, rok výroby 1972, 

kterému se pro jeho tvar říkalo také okurka nebo vajíčko,“ dodává Mrázová. První návštěvníky odveze autobus od kina v Mimoni v 9.30, další budou 

vyjíždět každé dvě hodiny od 10.45 do 16.45 hodin se zastávkami v Kuřívodech.  

Společným jmenovatelem akce je land art, umění, které vzniklo v 60. letech 20. století na protest proti komercializaci umění v USA. „Land art je vždy úzce 

spojen s přírodou a venkovními prostorami. Využívá různé materiály jako kameny, dřevo, hlínu i rostliny, které jsou rozmístěné ve volné přírodě. Díla tak 

žijí svým vlastním životem a mění se díky přírodním podmínkám a erozi, které jim dodávají nový rozměr,“ popisuje projektová manažerka 

Geoparku RalskoRenata Franclová.  

 

*** 

 

„Účastníci festivalu mají možnost sami tvořit nebo se aktivně zapojit v 11 dílnách.“    



 



 


