
Kulturní projekt  
pod osobní záštitou  

primátorky  
města Prostějova  

Aleny Raškové

Městská knihovna Prostějov si Vás s dojetím  
dovoluje pozvat na slavnostní odhalení dememoriální desky  

věnované neznámému čtenáři.

Pietní akt kulturní tolerance se bude konat  
22. února 2018 v 17.00 hodin 

v Městské knihovně Prostějov, Skálovo náměstí 6, 
za osobní účasti autora Miloše Karáska.

Uvede:
Alena Rašková 

primátorka
a Aleš Procházka 

ředitel Městské knihovny
Vystoupí:

Květoslav Zahajský 
emeritní profesor Moravské akademie vět

Caspar Boskins 
rektor Univerzity virtuální reality East Point

a Poesia Anomalia 
hudební těleso

Legere et non intelligere est tamquam non legere.



Návrat básníka
Jiří Wolker se v Prostějově nejen narodil a zemřel, ale především zde  
žil. Chodil po stejných chodnících, jako chodíme nyní my, sedával 
ve stejných parcích a při pozdních návratech domů se díval na stejné 
hvězdy. Vše je na svých místech, pouze nevypočitatelný osud básníka 
vytrhl z milovaného prostředí…

Je na čase, aby se vrátil opět mezi nás – ne jako strnulý monument 
na podstavci, ale jako neokázalá a úplně přirozená součást našeho  
společného města. Aby se nenápadně posadil na lavičku do stínu  
stromu a tiše snil dál svůj sen.

Vítej doma Jirko!

Alena Rašková
Primátorka města Prostějova

Socha nemusí nevyhnutelně představovat monumentální prvek 
bezpodmínečně ovládající své okolí. V případě sochy Jiřího Wolkera, 
v souvislosti s jeho tvorbou i životem, ve světle jeho zvýšené senzibility 
by tento tradiční přístup byl necitlivý a nemístný.

Deheroizace samostatného díla se stala jeho nosným principem.  
Rozhodl jsem se pomocí 3D technologií přenést fotografickou 
momentku sedícího básníka do podoby „citované“ bronzové figury 
s minimem výrazných autorských zásahů a osadit ji na běžnou lavičku 
v parteru náměstní T.G.M.

Nová estetika vznikající konceptuálním využitím nových  
zobrazovacích systémů, přiznávající svůj technologický původ a plně 
využívající možnosti historické citace, mi umožnila Jiřího zobrazit  
takového jaký byl. Neformální, uvolněný, zasněný…

Miloš Karásek
Autor sochy Jiřího Wolkera
a projektu Wolker

Městská knihovna Prostějov, Skálovo náměstí 6

Odhalení dememoriální desky věnované neznámému čtenáři od autora 
Miloše Karáska. Pietní akt kulturní tolerance uvede primátorka města Prostějo-
va Alena Rašková a ředitel Městské knihovny Aleš Procházka. Vystoupí emeritní 
profesor Moravské akademie vět Květoslav Zahajský, rektor Univerzity virtuální 
reality East Point Caspar Boskins a hudební těleso Poesia Anomalia.

Kino Metro 70, Školní 1, Prostějov

Vernisáž výstavy autorských plakátů Luďka Bárty tématizujících  
aproximativní osobnostní rozvoj klasika české poezie. Výstavu za osobní 
účasti autora uvede kurátor Robert. O. Schmack za doprovodu Samsara Music 
Orchestra. Výstava potrvá do 13. května 2018.

Náměstí T. G. Masaryka, Prostějov

Slavnostní odhalení neformální plastiky prostějovského 
básníka od autora Miloše Karáska. Sochu do civilního života ná-
městí uvede primátorka města Prostějova Alena Rašková,  
na básníka zavzpomínají pamětníci Irena Nebeská a Viktor  
Stracený, vystoupí performativní jednotka divadla Point,  
zahraje Topič Union Brass Ensemble.
Gallery Dvořák, Pernštýnské náměstí 8 (zámek), Prostějov

Výstava bronzových plastik a paralelních artefaktů autora  
Miloše Karáska, jež volně dokumentují vznik sochy Jiřího Wolkera.  
Expozice potrvá do 13. května 2018.
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