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Projekt navazuje na úspěšnou mnoholetou tradici. Tradiční je však nejen
konání těchto akcí, ale hlavně jejich umělecká a odborná úroveň a s ní
související pozitivní ohlas (společenský i mediální). Zpětnou vazbou
odborného ohlasu je účast stále nových kompetentních odborníků a umělců
na našich setkáních. Literární výlety vlastně představují svéprávný žánr: jde
o originální kolážový útvar s literárními, divadelními, tanečními a hudebními
prvky. Účastníci vstupuji do inscenovaných dějů a aktivně se jich zúčastní.
V případě Literárního výletu 21 se jedná o ozřejmění pražského působení
Johannese Urzidila, židovsko-německého spisovatele evropského formátu.
Literární výlet 21 se koná k 120 výročí jeho narození. Tento pražský rodák
a poslední člen Brodova Pražského kruhu se dočkal největších post
v sousedním Rakousku: v roce 1964 mu byla udělena Velká rakouská státní
cena za literaturu. Rodná země po tomto básníkovi, jehož krédem byla snaha
o harmonii v člověku i lidské společnosti, aspoň pojmenovala planetku.
Druhá třetina výletu se odehrává na území Prahy 3, kde v Řehořově ulici 33
(tehdy Havlíčkově) Urzidil bydlel. Sem se vracel dlouho po půlnoci
z pravidelných návštěv u Jana Zrzavého s krásnou nevěstou, kterou v roce
1919 mistr Zrzavý zobrazil svým jakoby leonardovským stylem. Na nádvoří
Vojenského historického ústavu na svahu vrchu Vítkov se odehraje druhé
dějství urzidilovského dramoletu. Námět poskytuje Pražský triptych
s postavou Karla Weissensteina, který říká: "Mohu se mýlit, ale skoro se mi
zdá, že dějiny všech lidí a celého světa jsou jen dějinami provizorií s názvem:
Život ...". Při zastavení před žižkovskou radnicí na Havlíčkově náměstí budou
citována Urzidilova slova věnována Žižkovu a výletníci již tradičně zazpívají
žižkovskou hymnu (slova Eugen Brikcius). Požadovaných 40 tisíc od Prahy 3
bude samozřejmě vynaloženo na náklady spojené s realizací 2. třetiny Výletu,
která se odehrává na území Městské části Prahy 3.
Každoroční pořádání Literárního výletu spolu se Zuzanou Brikcius. Každoroční
plakátová výstava opět se Zuzanou Brikcius. Vícero televizních seriálů
a kulturních pořadů. Šestnáct vydaných knih, básnické sbírky, krátké prózy,
eseje. Za předposlední sebraný spis A tělo se stalo slovem byla Eugenu
Brikciusovi udělena Cena Jaroslava Seiferta. 2014 Literární výlet 19 aneb
Pražské hvězdné nebo Maxe Broda, 26.5.2014 Bertha von Suttner slovem
i obrazem, plakátová výstava, 20.6.2014 2015 Literární výlet 20 aneb Přítel
světa Franz Werfel, 26.5.2015 Franz Werfel slovem i obrazem, plakátová
výstava.

