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BLÍŽÍCÍ SE KONEC VÝSTAVY SKLA STANISLAV LIBENSKÝ AWARD 2015  

 PROSINCOVÉ DOPROVODNÉ AKCE 

 
Mezinárodní výstava skla Stanislav Libenský Award 2015 běží v plném proudu. Přesto se pomalu blíží její konec. 

V prosinci si můžete užít bohatý doprovodný program. 

Po slavnostním vyhlášení vítězů Stanislav Libenský Award 2015 se otevřela dlouhodobá expozice, kde jsou k vidění díla 
všech soutěžících, kteří postoupili do finále. Výstava nabízí veřejnosti možnost seznámit se na jednom místě s tvorbou 
nejmladší generace sklářských výtvarníků z celého světa.  

Výstava bude přístupná denně až do  3. ledna  2016 v ZIBA Muzeu současného skla. Na prosinec je pro zájemce 
připraveno několik dalších akcí v rámci doprovodných programů. 

První sobotu v prosinci 5. 12. se od 14h uskuteční mikulášská tvůrčí dílna pro rodiny s dětmi. Děti i dospělí se budou 
moci seznámit s díly talentovaných mladých sklářů a společně si vyrobit něco pěkného. Společnými silami tak budou 
moci vytvořit nejen ozdobu na stromeček, ale třeba i slušivé šperky, které budou vypadat jako odlité ze skla a mohou 
potěšit pod vánočním stromečkem. 

V pondělí 7. 12. proběhne od 18h přednáška ak. mal. Františka Janáka s názvem „Život se sklem“. Janák je 
významný sklářský výtvarník a pedagog. Studoval na UMPRUM u Stanislava Libenského. Jeho díla jsou zastoupena v řadě 
českých i mezinárodních sbírkách. Dlouhá léta působil na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Kamenickém 
Šenově. Zúčastnil se celé řady sólových i kolektivních výstav. Příští rok oslaví 50 let se sklem. 

V pondělí 14.12 proběhne od 18h přednáška ak. soch. Oldřicha Plívy s názvem „Já a sklo“. Plíva je výraznou 

osobností sklářského výtvarnictví. Absolvoval UMPRUM u prof. Libenského. Zpočátku pracoval s optickým sklem a 

olovnatým křišťálem, později s transparentním i opakním barevným sklem. V průběhu devadesátých let se začal věnovat 

originálně pojaté tavené plastice. Od roku 1971 pracuje na volné noze. V letech 2009 – 2012 byl porotcem Stanislav 

Libenský Award. 

V e čtvrtek 17. 12. proběhne od 18h volné pokračování prezentací vybraných účastníků Stanislav Libenský Award 
2015, tentokrát nazvané 3 x 10. Prezentující Dominika Malovecká, Patrícia Šichmanová a Tomáš Prokop nejprve 
představí svou tvorbu a následně se i s návštěvníky přesunou do výstavních prostor, kde jim v neformální diskuzi přiblíží 
svá soutěžní díla. Návštěvníci tak budou mít jedinečnou možnost setkat se s umělci osobně. 

V pondělí 21. 12. proběhne od 18h přednáška „Sklo v architektuře“. Šéfredaktor webového deníku EARCH.cz               
Ing. arch. Jaroslav Sládeček seznámí diváky prostřednictvím obrazových ukázek s historickými i současnými příklady 
využití uměleckého skla v architektuře. 
Přednášky jsou zdarma. 
 
Animační programy pro školy jsou připraveny pro mateřské, základní i střední školy.  Mladší žáci dostanou v rámci 
tohoto programu prostor pro svou fantazii a vymyslí pohádkové příběhy k vystaveným uměleckým objektům. Starší žáci 
zase procvičí své interpersonální dovednosti a na dvě hodiny se stanou součástí lektorského týmu galerie. V dalším 
z programů zase budou moci zkoumat vlastnosti skla, optické klamy a přírodní struktury, které umělci ve svých dílech 
využívají.  
 

Po dobu konání výstavy jsou připraveny i speciální komentované prohlídky pro seniory, které probíhají v dopoledních 
hodinách a jsou uzpůsobeny jejich potřebám. 

V případě zájmu o programy pro školy či seniory je nutné se předem registrovat na níže uvedených kontaktech 
galerie.   

Tato mezinárodní soutěžní výstava je poctou významnému umělci a pedagogovi Stanislavu Libenskému, který je právem 
považován za největšího českého sklářského výtvarníka. Projekt usiluje nejen o zachování jeho uměleckého věhlasu, ale 
také jeho otevřeného pedagogického přístupu, založeného na dialogu mezi stávající a nastupující sklářskou generací.  

KONTAKT A INFORMACE 

Místo výstavy: 

ZIBA Muzeum současného skla:  

Na Příkopě 858/20, Praha 1, (vchod na výstavu z ulice Nekázanka 5).  

Výstava je přístupná denně: úterý a čtvrtek od 12 do 20 hodin, ostatní dny od 10 do 18 hodin. 

Organizátor a více informací: 

Pražská galerie českého skla, o.p.s.: 

Petra Linhartová | T+420 727 910 628| p.linhartova@praguegallery.com    

Bartoškova 26, Praha 4 – Nusle 

www.libenskyaward.com a www.facebook.com/StanislavLibenskyAward 
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