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Výstavu Stanislav Libenský Award 2014 v galerii  Art  Salon S v Tančícím domě
provází  atraktivní program pro všechny generace

Inspirativní kolekce tvorby nejmladší generace sklářských výtvarníků, finalistů 6. ročníku unikátní soutěže

pro studenty vysokých uměleckých škol Stanislav Libenský Award, bude od 19. 9. do 14. 12. k vidění v
galerii Art Salon S v Tančícím domě na vltavském nábřeží v centru Prahy. 

V  současné  době  probíhá  instalace  vystavovaných  děl  a  tím  vrcholí  každoroční  úsilí  Pražské  galerie
českého skla podpořit mladé sklářské umělce. Celou instalaci vede architekt výstavy přední český designér

Jakub Berdych.

 „Tato  prestižní  mezinárodní  akce  představuje  nejnovější  trendy  v  umění  prostřednictvím  prací  mladých

nadějných umělců. Svěží přístup, rozmanitost, mladistvé nadšení a krása použitého materiálu jsou devízami,

které jistě zaujmou široké návštěvnické publikum i experty,“ zve odborný garant výstavy Mgr. Milan Hlaveš,

Ph.D., vedoucí sbírky skla, keramiky a porcelánu Uměleckoprůmyslového musea v Praze. 

Součástí  mezinárodní  výstavy  skla Stanislav  Libenský  Award  tradičně  bývá  prezentace

některého ze  stěžejních děl  autorské  dvojice Stanislav Libenský – Jaroslava Brychtová. Výstavní
premiéry se letos dočká plastika  Červená hlava II,  tvarově pozměněný koncept díla vzešlého z pobytu

tvůrců v USA.  Pro autory se dílo stalo natolik výjimečným, že se ho rozhodli zařadit mezi své archivní práce

a zůstalo tak trvale uloženo v rodinném depozitáři. Návštěvníci mohou tento jedinečný objekt vidět vůbec

poprvé.

Expozici provází tematicky laděný doprovodný program: 

Pro  žáky prvního a druhého stupně základních škol a pro  studenty středních škol jsou připraveny

lektorské programy ušité na míru každé z těchto tří věkových skupin. Všechny pracují s jednou základní

myšlenou  –  s  křehkostí  materiálu,  resp.  s  křehkostí  vztahů.  Programy  zahrnují  haptickou  zkušenost  s

materiálem,  tvorbu  myšlenkové  mapy,  diskuzi,  hledání  a  utváření  vlastního názoru  na  vystavená díla  i

výtvarnou aktivitu. I nejmladší žáci vše hravě zvládnou – díky pohádce O skleněném vrchu. 

Pro individuální návštěvníky je navržen dialogový list, podrobněji představující vybraná díla a především

umělcovu ideu vloženou do objektu. 

Mnoho zajímavých informací a cenných postřehů nabídne komentovaná prohlídka pro veřejnost 16. října
a 6. listopadu, vždy od 17.30. Výstavou bude provázet odborný garant Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D.,

Na 23. října je pro návštěvníky připravena přednáška o historii a současnosti skleněné mozaiky, kterou

povede Magdalena Kracík Štorkánová, ak. mal., odbornice na mozaikové umění z Art a craft MOZAIKA.

Příležitost vyslechnout podnětnou přednášku PhDr. Petra Nového, hlavního kurátora a vedoucího oddělení

skla  v  Muzeu  skla  a  bižuterie  v  Jablonci  nad  Nisou,  na  téma  Začátky  českých  sklářských  firem  a
spolupráce s  akademicky vzdělanými  designéry a  výtvarníky se  všem zájemcům naskytne v  první

polovině listopadu.

Předvánoční  čas  6.  prosince zpříjemní  výtvarný  workshop pro  všechny  generace,  organizovaný  ve

spolupráci s Galerií hlavního města Prahy. Návštěvníci si budou moci například vyrobit originální vánoční

ozdoby podle vlastních návrhů či zhotovit dárky z průsvitných barevných fólií.

Návštěvníci mezinárodní výstavy skla Stanislav  Libenský  Award  2014  (19. 9. – 14. 12., galerie Art

Salon S v Tančícím domě) si  mohou za 300 Kč zakoupit  barevný česko-anglický katalog . 

Základní vstupné na výstavu je 100 Kč. 

Více informací na www.libenskyaward.com a www.facebook.com/StanislavLibenskyAward

KONTAKTY

Pražská galerie českého skla:

Soňa Repčíková, info@praguegallery.com, +420 728 746 108, Bartoškova 26, Praha 4 – Nusle
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