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Infocentrum v Mladé Boleslavi vybudovalo během let 2011 a 2012 turistickou naučnou stezku nazvanou METALOVÁ CESTA Mladou Boleslaví. Informačními 
zastaveními jsou originální audiovizuální panely z kovářské dílny Davida Szalaye, a ačkoli jsou motivy panelů tematicky přizpůsobeny místům, na které mají lákat, 
jejich celkový design je jednotný. I přes převážně pozitivní zpětnou vazbu jsme pochopili, že bez dalších impulzů by mohla být plynutím času tato naučná stezka 
odsouzena k tichému zapomnění.
Proto jsme vymysleli sochařské sympozium - METALOVÉ SYMPOZIUM - které má za cíl každý rok oživit a zhodnotit stávající stezku a pomalu vytvořit 
uměleckou galerii ve veřejném prostoru v ulicích města automobilů - Mladé Boleslavi.

-- Gérard Keijsper - vedoucí infocentra v Mladé Boleslavi

The information centre in Mladá Boleslav installed a touristic trail called the Mladá Boleslav Metal trail during 2011 and 2012. The information stops are original 
audiovisual panels made in David Szalay’s blacksmith’s forge and even though the individual panel motifs vary according to the place to which they attract 
attention, the overall design is unified. Despite mainly positive feedback we understood, that without any further impulses it could happen in time that the 
metal trail would fade away in oblivion.
On that account we came up with a sculpting symposium - the METAL SYMPOSIUM - which has as a goal each year to breathe new life and increase the value of 
the existing trail and slowly shape an open-air art gallery on the streets of the automobile city of Mladá Boleslav.

-- Gérard Keijsper - manager of the infocentre
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Plakát

šestého mezinárodního sochařského sympozia 
konaného v Mladé Boleslavi

Poděkování
Rádi bychom poděkovali všem partnerům, bez 
kterých by Metalové sympozium nebylo možné 
uskutečnit. Chtěl bych také vyzdvihnout práci 
fotografů Petra  Cervy  a  Bohumila  Rosenkranze 
a grafiků Miroslava Horáka a Ludvíka Kováře.
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Vážení partneři, velice si vážíme, že jste nám zásadním 
způsobem pomohli s realizací šestého mezinárodního 
setkání uměleckých kovářů a sochařů v Mladé Boleslavi.

Srdečně děkujeme
Gérard Keijsper

vedoucí infocentra Mladá Boleslav
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Sochaři / Sculptors  

                                                                                     

Katharina
MÖRTH

Ondřej
GÉLA

NES
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VELIT
Sjaak Klein

HEERENBRINK
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Katharina MÖRTH / Austria

http://www.metalovacesta.cz/cs/metalove-sympozium/metalove-sympozium-2018.html
https://www.facebook.com/Metalovesympozium/
https://www.instagram.com/metalove.sympozium/


METALOVÉ SYMPOZIUM.2018
šesté mezinárodní sochařské sympozium konané v Mladé Boleslavi

08MS.2018

Katharina MÖRTH / Austria

http://www.metalovacesta.cz/cs/metalove-sympozium/metalove-sympozium-2018.html
https://www.facebook.com/Metalovesympozium/
https://www.instagram.com/metalove.sympozium/


METALOVÉ SYMPOZIUM.2018
šesté mezinárodní sochařské sympozium konané v Mladé Boleslavi

09MS.2018

Katharina MÖRTH / Austria
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Ondřej GÉLA / Czech Republic
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Ondřej GÉLA / Czech Republic
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Ondřej GÉLA / Czech Republic
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NES / France

http://www.metalovacesta.cz/cs/metalove-sympozium/metalove-sympozium-2018.html
https://www.facebook.com/Metalovesympozium/
https://www.instagram.com/metalove.sympozium/


METALOVÉ SYMPOZIUM.2018
šesté mezinárodní sochařské sympozium konané v Mladé Boleslavi

14MS.2018

NES / France
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NES / France
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Miguel Angel VELIT  / Peru 
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Miguel Angel VELIT  / Peru
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Sjaak Klein HEERENBRINK  / Holland
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Sjaak Klein HEERENBRINK  / Holland
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Sjaak Klein HEERENBRINK  / Holland
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Módní přehlídka - Metalová kolekce / Katharina Mörth
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Módní přehlídka / Meescha P.
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Dřevořezbáři / Woodcutters  

Václav Lemon
LEMON

Martin
KUČERA

Tomáš
DOSTAL / BOSAMBO

Václav
KYSELKA
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Václav LEMON  / Boky jako skříň - Svoboda
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Martin KUČERA  / Sedni si vedle mně - Baroko
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Václav KYSELKA / Svobodná lavička - Svoboda
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Tomáš DOSTÁL - BOSAMBO / Amorová svoboda - Svoboda
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3D Street art - motiv skalní města Českého ráje a hrad Trosky

Patrik Proško / Jan Jírovec
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Graffiti - severovýchodní tangenta u SD Kovo a Dům Kultury
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Koncert Tichá Dohoda 
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Pozvánka na rok 2019

rádi bychom vás pozvali na sedmé mezinárodní setkání uměleckých 
kovářů a sochařů v Mladé Boleslavi, které bude probíhat v areálu 
Střední průmyslové školy od 10. června do 14. června 2019. 

letos potvrdili svoji účast:
Česká republika - Standa Přikryl Belgie - Brigitte Dance

úterý 12. - čtvrtek 14. června 2019 budou dřevořezbáři tvořit na téma “ŽIVLY”

Gérard Keijsper - vedoucí infocentra Mladá Boleslav

ostatní účastníky průběžně zveřejníme na webu www.metalovacesta.cz
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VIDEO
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