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Zahájení symposia
Martin Tröster

Vážené dámy, vážení pánové, dobrý den přátelé a žáci Františka
Tröstera. Vítám Vás na sympoziu o díle a osobnosti Františka Tröstera.
Mně tento název „sympozium“ přijde trochu neosobní. Raději bych naše
dnešní setkání nazval vzpomínkovým dnem ke stému výročí narození Františka
Tröstera. DEN VZPOMÍNKY.
Nejdříve Vás musím několika větami seznámit s naší společností.
Jelikož jsme už dlouho cítili potřebu pro odkaz díla mého otce něco
reálného udělat, založili jsme občanské sdružení v listopadu loňského roku a
dali jsme mu jméno „Společnost Františka Tröstera“. Momentálně má
společnost přibližně 40 členů.
Cílem naší společnosti je pokud možno souhrnné zpracování tvorby
Františka Tröstera z těchto oborů jeho umělecké činnosti:
 z volné tvorby, architektury, ilustrátorské tvorby, práce pro časopis
Trn, z výstavní tvorby a rozsáhlé divadelní tvorby
 Chceme se pokusit shrnout i jeho pedagogickou činnost.
 Rádi bychom vytvořili databázi obrazového materiálu z jeho díla na
nosičích CD rom.

Zpracování všech oborů činnosti Františka Tröstera by mělo vyústit (a to
je hlavní úsilí společnosti) do dvou vytýčených cílů:
1) Uspořádat soubornou výstavu díla Františka
doprovodnou akci při Pražském Quadriennale 2007

Tröstera

jako

2) Druhý cíl je složitější - chceme se zasadit o vydání souhrnné
publikace o osobnosti a díle Františka Tröstera.

Současně chceme čas od času o díle Františka Tröstera informovat
veřejnost v masmédiích.
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Společnost Františka Tröstera je otevřena všem, kteří se zajímají o jeho
dílo. Je pouze nutno vyplnit a zaslat přihlášku na adresu společnosti a zaplatit
členský příspěvek 100,- Kč jednou ročně. Ten je určen na podporu cílù
společnosti.
Webová adresa na společnost je: www.divadlo.cz/frantisek.troster
Dnes zde sedíme, dámy a pánové, díky naší spolupráci se třemi
institucemi - Ministerstvem kultury ČR, kterému upřímně děkujeme za
poskytnutý finanční garant, dále Národním muzeem, kterému děkujeme za
poskytnutí prostor a potřebné techniky pro tuto akci a v neposlední řadě také
Divadelním ústavem, který nám již od začátku pomáhá s organizací naší
činnosti.
Děkuji za pozornost a tímto považujte „Den vzpomínky na Františka
Tröstera“ za zahájený.
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