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Stanislav Libenský Award (založ. 2009) je mezinárodní sklářská ~utěžni
výstava, která vždy na podzim předstauje v Praze ty nejlepší práce
ab~iventů vysokých uměleckých škol z celého světa, kteří ve své
závěrečné práci použIli sklo.

Návštěvníci tak mohou vidět, jakým způsobem se fenomén uměleckého sklářství vyvíjí na
mezinárodní úrovni, a to prostřednictvím nastupující sklářské generace. Tato přehlídka je
jediná tohoto druhu na světě.

Každoročně udělované ocenění umožňuje mladým sklářům profesní rozvoj, veřejnosti
představí neotřelé, ale i tradiční přístupy v práci se sklem a zároveň je nepochybně poctou
významnému umělci a pedagogovi, který je právem považován za největšího českého
sklářského výtvarníka.

o cenách rozhodne mezinárodní porota.
Zasednou v ní významní odborníci zoboru skla:

. Helena Koenigsmarková, ředitelka Uměleckoprůmyslového musea v Praze,

. Maja Heuer, zakladatelka a ředitelka švédského sklářského centra The Glass Factory,

. Erika Tada, japonská sklářka a pedagožka působící ve Spojených státech a v Japonsku,

. Charlie Parriott, americký sklářský umělec věnující se vlastní i komerční tvorbě od r. 1972,

. Petr Nový, hlavní kurátor Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.
Odborným garantem je Milan Hlaveš, vedoucí sbírky skla, keramiky a porcelánu v UPM.

http://www.czechdesign.cz/kaiendar-akci/stanislav-libensky award 2016
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A Student of the Academy of Fine Arts and Design of the University of

Ljubljana Became a Finalist of the Prestigious Contest “Stanislav

Libensky Glass Award 2016“
~ 09.08.2016

Kristina Drnovšek a student of the “Special Design/Glass“ study program of the Academy of
Fine Arts at the University of Ljubljana with her diploma project “An Unbearable Lightness of
Wearing Glass Shoes“ is among the finalists of one of the biggest international glass objects
design contests “Stanislav Libensky Glass A ward 201 6‘~

Stanislav Libenský Award is the only international contest in the field of art and design of glass
objects intended exclusively for young graduate students of similar academic programs. Since
2009 and until today, the graduates of more than 40 world universities have attended this
contest.

Thus, Kristina Drnovšek is one of the best young designers throughout the world, who this
year has completed her studies on the “Glass Design“ program. Her diploma project “An
Unbearable Lightness of Wearing Glass Shoes,“ which was written in the 201 5/2016 academic
year under the guidance of Professor Master Tanje Pak, demonstrates two different pairs of
glass shoes. The first pair is a part of the artistic spatial arrangement, and the second is a pair
of practical leather shoes with glass heels. Together with the works by other finalists, they will
be displayed from 15 September to 14 November 2016 in the DOX Centre for Contemporary
Arts in Prague. The announcement of laureates will take place during the ceremonial opening
of the exhibition on 14 September 2016.

Thanks to the Kristina Drnovšek‘s achievement, the students of the ‘Special Design“ program
from the Academy of Fine Arts and Design of the University of Ljubljana have managed to
declare themselves for the third consecutive year. For more than a year, the success and
international reputation of the students of this study program have been confirmed at the
biggest exhibition of glass objects, for example, on the E-merge Bullseye in the United States,
the European Glass Context in Denmark, and the Zwiesel International Glass Award in
Germany.

httD://2tm.si/a-student-of -the-academy-of-fine/?lang=en
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Nap navý snímek KmtiJMÉNO HOlIC,natočený na motivy povídky nAL.SICÁ
SPOjKA režiséra Jana Němce, se odehrá
vá mezi Prahou a Vídni v dramatickém
roce 1962. V hlavních rolích Kryštof
Hádek, Vica Kerekes a Johannes Zeiler.
Režie rakouský filmař Franz Novotny.
Premiéra v českých kinech 22. září.

U nikátní expozici ACCELERATING SCIENCEvytvořila Evropská organizace pro
jaderný výzkum CERN v Ženevě a do

‚. České republiky míří Po uvedeni v evrop-J t ských velkoměstech jako např. Ženeva,

Athény či Barcelona. Co je hmota? lak
vznikla? Z čeho sou tvořeny hvězdy,
planety? Jak vznikl vesmír? K čemu
slouží hadronový urychlovač částic?
Co se děje v mlžné komoře? Jedině
místo v ČR, kde se dozvíte odpovědi
na tyto otázky i na mnohé další záha
dy, je areál Výstaviště České Budějo
vice, pavilon 84, kde v období od 21.
září 2016 do 10. ledna 2017 můžete
zajímavou výstavu zdarma navštívit.
www.vystavacern.cz

ezinárodní sklářskou výstavu
TANISLAV LIBENSKÝ AWARD 2016

pořádá Centrum současného umění
DOX Je poctou významnému České
mu sklářskému výtvarníkovi a záro
veň představuje tvorbu 38 sklářských
výtvarníků nejmladší generace z dva
ceti zemí. Od 15. záři do 14. listopadu.

Jakub Prachař, Kryštof Hádeka Vojtěch Kotek se předsta~
ví v nové filmové komedii režisé.
ra Vladimira Michálka PRÁZDNINY
vpaovENcE. Premiéra je 15. záři.

Š z.~i 2016

Novocirkusový soubor Cirk La Putykazahájí sezonu v pražských jatkáchl8
premiérou výjimečného projektu BI.ACK
BLACK ~OOt5. Principál Rostislav Novák m
tentokrát pouze jako učinkujid, vystou
pí společně se svym otcem Rostislavem
Stv režii a choreografii jozefa Fručka
a Undy Kapetaney. Představeni prováz
pětičlenná mezinárodni kapela. 22. záři

‚

‚ 1%

. .

osfa a Rostík jsou postavičky, které
oradi vám a vašim dětem, co čist.

Těm, kteří e neznají, napovíme, aby
navštívili jejich www.rostemesknihou.
Cz. Co postavičky přinášejí? Především
informace o veškerém dění v knižním
světě pro malé í velké, například přibližuji
setkáni se spisovateli, autogramiády,
čteni, výstavy, divadelní představení
či nejrůznější dílny a aktivity v knihov
nách. Na webu najdete i odkazy na
zajímavá videa. Podívejte se, jak si
dětské soubory poradily se zpraco
váním literárního textu v rámci pro
jektu ČTENÁŘ NAJEVIŠTi Možná budete
překvapeni, jak šikovné máme dětské
amatérské herce, a určité se pobavitel

dzimni představení MŠE Leonarda
Bernsteina v hlavni roli s Vojtěchem

Dykem (na snímku) a v režii bratří Caba
nů se v Praze konají 21. a 22. záři, 27.
v Hradci Králové, 24. a 25. září v Brně.

‚

7%‘.. ‘..

. .1

.‚

avt‘ji s“á ila v Sc‘e
‚ot. s ga oni v‘~tvar něho ulil ~ni
v Litoi,ičřicich. Do “5, ~ i.

PŘIPRAViL.A MICHAELA GüBELOVA, TOTO ARCHiV

Elektronický výstřižek zpracovala společnost NEWTON Media, a-s.
www newtonmedia cz
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Poctu Stanislavu Libeňskému v DOX
PRAHk Mezinárodní sklářská soutěžní výstava Stanislav Libenský Award

. . v Centru současného umění (DO)Q představí od 15. 9. do 14. U. ty
nejlepší práce absolventů vysokých uměleckých škol z celého sv&a,
kteří ve své závěrečné práci použili sklo. Tato přehlídka (zaloL 2009),
jediná svého druhu na světě, se letos koná už po osmé. Soutěžní

itwtraln( snímek k soatěhiíp?ehií&e výstava, která nabídne veřejnosti neotřelé, ale i tradiční přístupy v práci
C Foto: archiv pořadatele se sklem, je zároveň také poctou významnému umělci a pedagogovi,

právem považovanému za největšího českého skláVského výtvarníka

od 15.09.2016 do 14.11.2016
Autor aánku: jal

Dila Stanislava Libenského vytvořená ve spolupráci s jaroslavou Brychtovou, jsou
vystavena v galeriich po celém světě. Kromě vlastní tvorby autor rovněž vyučoval
na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a byl ředitelem a pedagogem na
střední uměleckoprůmyslově škole sklářské v železném Brodě, kde také trvale žil
a tvořil po většinu svého života

Iniciátor akce — Pražská galerie českeho skla (PGČS) doufá, že diky této soutěžni
přehlídce pomůže mladym umělcům vstoupit do světa businessu a prozkoumat
potenciál skla

VYSTAVUjÍCí UMÉLCL

Victoria Aiimadizadeh, Li Ao, Virginia Binsch, Nozomi Deguchi, Kristina Dmovšek,
kva Caine, Lukáš Houdek, Vuqiong chen, johanne lahncke, Mirka janečková,
Natsuki Katsukawa, lun Kimura, Nikola Kovaliková, Susanne Kunkel, Odelia
Leuchter, Ye Lin, Sophie Longwill, Karma MaIling, Marta Matejková Vjatráková, Emily
McBride, lagoda Nowak, Clara Peters, Eglé Petronyté, Vendulka Prchalová, Lucia
Regásková, Rafael Alejandro Zarazua Rosales, Michelle Ryan, Ebibi Salomée, Hikari
Sasaki, Kana Suzuki, Helena tapajnová, lean Ibebault, Nataliya vladychko, Linda
Vránová, WuLin Xie, Cui Vue, Madisyn Zabel, Chishan zheng‘

o cenách rozhodne mezinárodní porota, v niž zasednou významni
odbornici:

Helena Koenigsmarková, ředitelka uměleckoprůmyslového musea v Praze,

Maja Heuer, zakladatelka a ředitelka švédského sklářského centra The Class
Factory,

Erika rada, japonská sklářka a pedagožka působici ve Spojených státech a
v aponsku,

Charlie Parriott, americký sklářský umělec věnující se vlastní i komerční
tvorbě od r. 1972,

Petr Nový, hlavní kurátor Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.

Odborným garantem je Milan Hlaveš, vedoucí sbírky skla, keramiky a
porcelánu v UPM.

Více informací na www.libenskyaward.com

httD://www.mistniku Itu ra .cz/poctu-stanislavu-Iibe nskem u-v-dox
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STANISLAV LIBENSKÝ
AWARD 2016
Mezinárodní sklářská soutěžní výstava vždy na podzim
představuje v Praze to nejlepší z tvorby absolventů
vysokých uměleckých škol z celého světa, kteří ve své
závěrečné práci použili sklo. Ocenění umožňuje mladým
sklářům profesní rozvoj a veřejnosti ukazuje, jakým
způsobem se fenomén uměleckého sklářství vyvíjí
na mezinárodní úrovni. Nepochybně je také poctou
významnému umělci a pedagogovi, který je právem
považován za největšího českého sklářského výtvarníka.

15. 9.—14. 11. 2016
KONTAKT: CENTRUM S0UČASNÉI-Io UMĚNÍ DOX,
Poupětova 1, Praha 7, www.dox.cz

Elektronický výstřižek zpracovala společnost NEWTON Media, a s
www newtonniedia cz
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AKTUÁLNĚ

Mezinár9dnĺ sklářs~á výst~,ava Stanislav
Libensky Award zna sve viteze

(15.9.2016] Osrr~ ročník prestižní soutěžní výstavy skLa StanisLav
Libenský A~rd, představující nejLepší pr~ce absoLventů ~sokých
uměLeckých ŠImL, má s~ vítěze. Na výstavě v Centru sou~sného
umění DOX mohou návštěvníci prostřednictvím prací nastupující
skLářské generace vidět, Jak se fenomén uměLeckého sklářství
w~Oi na mezinárodní úrovni. EARCI-I.CZ

http://www.archinews.czJl -899-aktualrie-meziriarodni-sklarska-vystava-stanislav-Iibensky-
award-zna-sve-viteze.aspx
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Australian Trade and Investment Commission UNLIMITED

Stanislav Libenský Award 2016

Výstava a mezinárodní soutěž nejlepších skleněných uměleckých děl Se uskutečnĺv pražském Centru současného umění DOX od 15.9 do 14 11.2016

Stanislav Libenský je považován za výziemného českého sklářského umělce a pedagoga.jehož dila ‚ytvořena ve spolupráci s Jaroslavou Brychtovou.
jsou ‘~stavena v muzeích a galeriích po celém světě Kromě Mastní tvorby rovněž~učoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a byl ředitelem
a pedagogem na Sďednl um~leckoprůmyslové tkole sklářské vŽeiezném Brodě. kde také trvale žil a tvořil po většinu svého života.

Soutěž slouží k mezinárodní prezentaci mladých sklářských umělců Jejím cíem je pomoci roz4etjejich sklářské uménl a poroMlávat různé pllslupy a
způsoby práce Soutěž a následná dlouhodobá v?stava pomůze mladým umělcům vstoupit do sváta businessu a pro~oumat potenciál skla

Z mnoha studentů [daří se tento rok přihlásili, byty ~brény dvě talentovaně australské umělkýně do uŽšlho kola a budou prezentovány na výstavě - Clers
Peters a Madisyn Zatel Zájem australských studenrů o sklo je nesporný Diký jejich talentu a jedinečnému přístupu předsLa~jjí nedrlnou součást celé
podobyvýsia~ Stanislav Libenský Award

Vice informaci naleznete na internetových stránkách www libenskyaward Com.

http://www.austrade.ciov.au/Iocal-sites/czech-reDublic/news-and-events/stanislav-Iibensk
award-201 6
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Cesky rozhlas

15. 9. 2016

Zprávy Radia Praha

Zdeňka Kuchyňová

Světovou soutěž mladých sklářů vyhrála podruhé japonská autorka

Vítězkou soutěže pro mladé skláře nesoucí jméno Po legendě českého uměleckého
skla Stanislavu Libenském se stala stejně jako v loňském roce japonská autorka.
Letos jako nejlepší ocenila mezinárodní porota dílo Nacuki Kacukawaové s dílem
Vzorky z mikrosvěta, které je inspirováno mikroskopickým zobrazováním a
připomíná pravěké živé organismy. Spolu s dalšími oceněnými díly si mohou
vítězné práce prohlédnout návštěvníci výstavy v centru DOX, která potrvá do 14.
listopadu.

Ve finále osmého ročníku soutěže mezinárodní porota posuzovala práce 36
účastníků, kteří pocházejí z 18 zemí. Hlavní cenou pro vítěze je třítýdenní pobyt
ve sklářské škole Pilchuck Glass School v USA. Libenského cena je pro začínající
skláře příležitostí předvést své absolventské práce vytvořené libovolnou sklářskou
technikou na mezinárodní úrovni.

Zdroj: Newton Media
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Události v kultuře
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ARCHITEKTURA STAVITELSTVÍ DESIGN REVUE AKCE IT MOJE OBLÍBENÉ BURZA PRÁCE

.‘t‘e Mezinárodnĺ sklářská výstava Stanislav Libenský Award zná své vĺtěze

Datum konání: 15.09.10:6, 10:00 - 14.11.1016, iS:oo

Ctvrtek, ~. Zař, 20 6- 0:55 I NapsoL I Zdroj Tisková zprdvo

~ Osmý ročn& prestižní soutěžní výstavy skla Stanislav Libenský Award) ptedstavujicí nejlepší práce absolventů vysokých
urn éleckých škol, má své vítěze. Na výstavé v Centru současného urn éni DOX mohou návštěvnici prostfedníctvim prací

~ nastupujici sklářské generace vidět, lak se fenomén uměleckého sklářství vyvíjí na mezinárodní úrovni.

I
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Kdy: 15. ZářÍ ioi6 — 14. listopadu 2016

Kde: Poupětova I, 170 00, Praha 7

Prestižní mezinárodní cena Stanislav Libenský Award, organizovaná Pražskou galerií českého

skla, je každoročně udělována mladým umělcům pracujícím se sklem. Tato výstava klade důraz

na pestré a neotřelé přístupy ke sklu. Přináší ucelený přehled o dění na uměleckých školách ve

světě a nabízí tak možnost na jednom místě zhlédnout a porovnat velkou kulturní a uměleckou

rozmanitost vystavujících.

Mezinárodní porota, složená z respektovaných odborníků a sklářských výtvarníků, vybrala v

prvním kole soutěže 36 postupujících účastníků, kteří pocházejí z is zemí z celého světa. Na

základě hodnocení odborné poroty byla vybrána trojice vítězů a udělena jedna zvláštní cena.

„Pro porotu to byl těžký úkol. Zastoupené práce obsahují různorodé přístupy ke sklu — od

experimentu po řemeslo. Nakonec jsme dospěli k volbě velmi rozdílných děl, všechna ovšem

spojuje to, co je mottem soutěže Stanislav Libenský Award, tedy současný přístup, který má

schopnost vývoje,“ shrnuje volbu vítězů předsedkyně poroty a ředitelka

Uměleckoprůmyslového musea v Praze Helena Koenigsmarková.

První místo získala Natsuki Katsukawa (Japonsko) s dílem Vzorky z mikrosvěta, které je

inspirováno mikroskopickým zobrazováním a připomíná pravěké živé organismy. Podle poroty

je dilo autorky zároveň silné i něžné a vyznačuje se vynikajícím zvládnutím techniky. Hlavní

cenou pro vítězku je pobyt ve sklářské škole Pilchuck Glass School v USA.

Druhé místo obsadila Karma MaIling (Dánsko), která ve své práci naopak aplikuje výzkumnější

přístup práce se sklem. V dile Transcendence experimentuje se surovinami a kombinuje sklo s

pískem a zeminou, takže divák může v tomto díle sklo vnímat nejen jako křehké a užitkové.

Jako cenu autorka obdržela studijní pobyt ve sklárnách Ajeto Lindava v Novém Boru.

Jako třetí se umístila Ebibi Salomée (Francie), která propojuje video se sklem a dostává tak do

pohybu materiál, který jsme běžně navyklí vnímat pouze staticky. Dílem Časy, vytvářejícím iluzi

pohybu několika skleněných sošek koní, umělkyně podle poroty progresivně navázala na

přístup využití skla v animaci a její dílo evokuje hravost a pozitivní emoce.

Zvláštní cena byla udělena Clare Peters (Austrálie) za dílo Hledání naděje, v němž autorka

kombinuje optické sklo s textem a zejména světlem, které vnímá jako metaforu transformace

a naděje. Autorka získává pobyt v atelieru The Corning Museum of Glass v USA.

Výstava je poctou Stanislavu Libenskému, který je společně s Jaroslavou Brychtovou sklářskou

legendou. Společně umělecky rozvinuli techniku tavení skla ve formě, které dokázali dát

umělecký důraz, monumentalitu a nadčasovost. Jejich díla jsou vystavena v muzeích a galeriích

po celém světě.



V letošní porotě zasedli: Helena Koenigsmarková, ředitelka Uměleckoprůmyslového musea v

Praze, Maja Heuer, zakladatelka a ředitelka švédského sklářského centra The Glass

Factory, Erika Tada, japonská sklářka a pedagožka působící ve Spojených státech a v

Japonsku, Charlie Parriott, americký sklářský umělec věnující se od r. 1972 vlastní i komerční

tvorbě, a Petr Nový, hlavní kurátor Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Odborným

garantem projektu je Milan Hlaveš, vedoucí sbírky skla, keramiky a porcelánu v UPM.

Vystavující umělci: Victoria Ahmadizadeh, Li Ao, Virginia Binsch, Nozomi Deguchi, Kristina

Drnovšek, leva Game, Lukáš Houdek, Yuqiong Chen, Johanne Jahncke, Mirka Janečková,

Natsuki Katsukawa, Jun Kimura, Nikola Kovaliková, Susanne Kunkel, Odelia Leuchter, Ye Lin,

Sophie Longwill, Karma Mailing, Marta Matejková Vjatráková, Emily McBride, Jagoda Nowak,

Clare Peters, Eglé Petronyté, Vendulka Prchalová, Lucia Regásková, Rafael Alejandro Zarazua

Rosales, Michelle Ryan, Ebibi Salomée, Hikari Sasaki, Kana Suzuki, Helena Ťapajnová, Jean

Thebault, Nataliya Vladychko, Linda Vránová, WuLin Xie, Cui Yue, Madisyn Zabel, Chishan

Zheng

Výstava je pro veřejnost otevřena v Centru současného umění DOX ve dnech 15. 9.— 14. 11.

2016

DOPROVODNÝ PROGRAM

15.9.— 14.11. KŘEHKOST VOLBY

vzdělávací program k výstavě na objednávku pro ZŠISŠ/zájmové skupiny

1. 10. i4:oo Den architektury — SKRZ

„sklo jako stavební materiál“ na rodinné výtvarné dflně pro rodiče a děti od 5 let

1.10. 15:30 Den architektury — ARCH ITEKTU RA SPORTOVIŠŤ

přednáška architektky Markéty Svobodové o architektuře sportovišť z druhé poloviny 20.

století

I. 10. 17:oo Den architektury — SKLO V ARCH ITEKTUŘE

přednáška architektů Jaroslava Sládečka a Michala Motyčky o možnostech využití skla v

současné architektuře

http://www.earch.cz/cslakce/mezinarodni-sklarska.vystava-stanislav-libensky-award-zna-sve

viteze
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Stanislav Libenský Award představuje to nejlepší od mladých sklářů

Šárka Prágrová

Praha — Pestré a neotřelé přístupy ke sklu. Ty nejlepší absolventské
práce studentů vysokých uměleckých škol. To je prestižní mezinárodní
soutěžní výstava Stanislav Libenský Award, která se letos koná po
osmé. V Centru současného umění DOX můžete až do 14. listopadu
obdivovat šestatřicet děl mladých umělců z osmnácti zemí světa.

lii~ Diskuse: O

Expozice Stanislav Libenský Award 2016v fOXu
FOTO Kocourek Ondřej

Stanislav Libenský Award je mezinárodní sklářskou soutěžní výstavou, kterou
jiŽ od roku 2009 každý rok pořádá Pražská galerie českého skla. Ředitelka
této galerie Kateřina Čapková říká, že jejich cílem je podporovat mladé
začínající skláře. Tento rok se přihlásil údajně rekordní počet studentu sto
jedenáct, z nichž odborná porota vybrala výsledných šestatřicet. Značnou část
většinou tvoří čeští studenti, ale letos je předběhli studenti z Číny. Výstava tak
poskytuje možnost seznámit se s rozmanitými a neotřelými přístupy ke sklu
umělcu z nejruznějších zemí světa.

Odborná porota vybrala tři vítěze a udělila jednu zvláštní cenu. Ředitelka
Uměleckoprůmyslového muzea a zároveň jedna z porotcu Helena
Koenigsmarková říká, že výsledek rozhodnutí je v podstatě experiment
odvíjející se i Od přístupu porotců. »Nemluvíme o čistě sklářských produktech,
ale jak kdo s materiálem sklo zachází. Jsou zde díla vyrobená klasickou
sklářskou metodou, konceptuální díla, animace,“ dodává.

fl Tos em Ibĺ



Natsvki Katsukawa: Vzorky z mikrosvěta I skb tavené ve formě
(zdroj: Ondřej Kocourek)

První místo bylo uděleno Natsuki Katsukawa z Japonska,jejíž dílo je
inspirováno mikroskopict~‘m zobrazováním. Vzorl~‘ z mikrosvěta, jak
zni název, připomínají pravěké živé organismy. Podle jednoho z
porotců a zároveň sklářského umělce Charlieho Parriotta má toto
dílo to, co Dy dobré sklo mělo mít, tedy nápad, řemeslo a dušI.
Katsukawa obdržela cenu v podobě pobytu ve sklářské škole
Pilchuck Glass School v USA. Tato škola, která wnikla již v 70.
letech, se údajně postupem času stala poutním místem, kam se
sjíždí umělci z celého světa

‚ .

k

- :‘ •;~

[Carina Mailing: Transcendence! foukané a v peci přelavené sklo
(zdrnf Ondřej Kocourek)

Druhé místo získala Karma MaIling z Dánska se svým dílem
Transcendence, WcházI z toho, jak sklo vnímáme v našem
každodenním životě a usiluje o jeho větši různorodost.
Experimentuje tak s různými surovinami jako je písek či zemina, které
kombinuje právě se sklem. Třetí ~j~jo Pak obsadila Francouzka
Ebibi Salomée s dílem Časy, kde propojuje sklo s videem.
Výsledným výstupem je právě animace, kde se do pohybu dostává
materiál, který je normálně staticI~‘. Iluze pohybu je zde vytvořena
pomoci několika skleněných sošek koní.

Zvláštní cenu pak obdržela Clare Peters z Austrálie za dílo Hledání naděje.
Jde o tajemství skryté ve skle, které kombinuje s textem a zejména se světlem
coby metaforou transformace a naděje.

Celkově jsou součástí výstavy pouze ochutnávky z vybraných
diplomových prací, které jsou jinak mnohem větší. Mimo to jde často o velice



osobní přĺstupy, přičemž je zde k vidění pestrá paleta technik i myšlenek. U
jednotlivých děl jsou vždy popisky přibližující záměr autora. Mnohdy ho ovšem
člověk dokáže vyčíst i bez něj například i diky emocím, které z něj sálají.
Zaujmou zde nejen vítězné práce, ale i ty ostatní, kdy jejich autoři mnohdy
materiál sklo posouvají na další úroveň i díky kombinaci s materiálem jiným.

Soutěžní výstava nese jméno po českém legendárním skláři Stanislavu
Libenském, jehož dílo je známé u nás i v zahraničí. K tomuto pojmenování
svolila jeho žena a zároveň spolupracovnice Jaroslava Brychtová. Díla této
umělecké dvojice jsou zastoupena v nejrůznějších výtvarných sbírkách po
celém světě. Společně rozvinuli techniku tavení skla ve formě a dokázali jí dát
umělecký duraz, monumentalitu a nadčasovost.

V odborné porotě tento rok zasedli již zmíněná Helena Koenigsmarková a
Charlie Parriott, dále pak zakladatelka a ředitelka švédského
sklářského centra The Glass Factory Maja Heuer, japonská sklářka a
pedagožka pusobící ve Spojených státech a Japonsku Erika Tada a hlavní
kurátor Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou Petr Nový. Odborným
garantem projektu je vedoucí sbírky skla, keramiky a porcelánu v
Uměleckoprumyslovém muzeu v Praze Milan Hlaveš.

Výstava je doplněna doprovodným programem.

http://kultura.eurozpravv.czlumeni/1 6851 4-stanislav-libensky-award-
predstavuie-to-neileDsi-od-mladych-sklaru/



Pragi‘e Daily

O itor
Home News Business Real Estate Sports Opi
SOBS EVENTS BUSINESS DIRECTORY PRESS RELEASES ADVERTISIN(

Japanese Katsukawa ‘viiis Czech glassinakiiig award
ČTK 115 SEPTS‘IBER 20W

Prague, Sept 14 (CTK) -

Natsuki Katsukawa, &om
Japan, has won the 2016
Stanislav IÁbensky Award, an
international competitive
exhibition of young
gias smakers, followed by
Karma MaIling. &om
Denmark, and aibi Salomee,
6,om France, the piry‘s head
Helena Koenigsmarkova
announced yesterday
Same as last year. when Tarn
Ishida was the winner, a
Japanese ~assmaker won the

- award.
Katsukawa‘s works were
inspired by microscopic
imaging and they look like
prehistoric live organisms. Her

N.tsi.k uses use the organic look ofgl.ss maten.‘ in orderto eNpress .

votes que and stange living t%ing. approach to glassmalung
seems tender while that of

iSalling who combines &ass with sand and soil is close to researcK Salomee connects her work
with video that puts the static Wass in motion, the jury said.
A special prize was given to Clare Peters Born Australia, who combines optical gjass with text
and Ii~t
The jury selected the winner Born 36 young giassrnakers Born 18 countries this year The winner
receives a three-week stay in the Pilchuck Glass School in the United States
The awarded works will be exhibited in the BOX Centre for Contemporary Ait in Prague until
November 14.
Stanislav Iibensky (1921-2002) is an outstanding Czech giasswork artist and teacher who
contributed to the development of modem Wass art.

http://www.praguemonitor.com/2O1 6/09/15/japanese-katsukawa-wins-czech-
glassmaking-award
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Mezinárodní výstava skla představuje vítěze Stanislav
Libenský Award 2016
Už po osmé proběhla prestižní soutéž
mladých umělců pracujících se sklem.
Výsledek ukazuje expozice, kterou můžete
vIdět v DOX Centru současného uměni.

O Prehrajte si cely prlspevek

Soutěž je pojmenovaná po světoznámém
sklářském %~tvamíkovl, profesoru a
dlouholetém vedoucím ateliéru skla na pražské
‘~‘soké škole uměleckoprůmyslové, Stanislavu
Libenském. Prace 38 mladých umělců,
čerstvých absolventů vysokých
uměleckých školz 18 zemí svéta, si
můžeme prohlédnout na výstavě v centru
DOX v Praze HolešovIcích do 14. lIstopadu.
Mezinárodní cenu, stejně jako ‘~‘stavu, pořádá
Pražská galerie českého skla.

Ředitelka Pražské galerie českého skla,
Kateřina čapkovä, kvývojl přehlldk~
připomíná: „Prestižnĺ mezinárodní cena
Stanislava Ubeňskéhoje každoročně
udělována mladým umělcům pracujícím se
sklem. Kladli jsme si za cíl, nejen letos, ale i
před osmi lety, pomoci těm mladým, nechci říct
začínajícím sklářům nebo umělců 1 protože už
během studií sez nich stávají umělci, nicméně
pomoci jim v kroku, kdy skončí studium a jim se
olvirá celý svět. Takže jsme zamýšleli
uspořádat jim ~ýstavu, která bude jejich
závěrečnou na wsoké škole ale hlavní le že to

Natsuki Katst4awa, 1. misto Stanislav Libenský Award 2016

Foto: Cer*rum současného unen, DOX

Fotogalerie

-

e

Kadra Ma5rg, 2. místo Stanislav Libenský Award 2016

Foto: Centrum současného uměn DO)‘

je V porovnání s mezinárodními objekty. Je to mezinárodní výstava, takže mohou
porovnat své práce i v kontextu s pracemi lidí z celého světa.1‘

Cena Stanislava Libeňského je jediná soutěžní výstava na světě, která je věnována
čerstvým absolventům

Do soutěže se podle ředitelky Pražské galerie Českého skla mohou přihlásit bakaláři,
anebo magistři, kteří právě v daném roce uzavřeli svá studia. Vzhledem ke stoupajícímu
zájmu: „Letos jsme měli rekordní počet přihlášených, to je 111 z celého světa. Z nich
vybrala odborná porota 36 umělcu, které mužete vidět na této výstavě.“



V hodnocení rozmanitosti úspěšných prací,
vnímá Kateřina Čapková veQQ~‘ westup v
technologiích: „Je vidět, že mladí studenti
používají performance, video, nebojí se sklo
zkombinovat s různými dalšími materiály, vtom
je velký posun, co se týče technologie použití
skla.“

‘ 4,.
O torn, jakou měla porota letos práci, odpovídá
členka poroty Helena Könlgsmarková,
ředitelka Uměleckoprůmyslového muzea v
Praze: „Já vim ze zkušenosti zjiných porot i Chtí S~Iomée, 3. mfsto Stanislav Libenský Award 2016

. . .‚ Foto: Centrum současného uměr‘ DOXpodia wsledku těch predchozichjedriani porot
této soutěže, že to opravdu není jednoduchá
věc. Zde speciálně, kdy ne~‘tvářejí něco tematicky, anebo za účelem něčeho, ale přihlašuji své
práce diplomové nebo absolventské, lin. že za ťm e jejich projekt, jejich myšleni a školeni, tak je
to velmi indMduální a opravdu se velice těžce hledá.“ Ke konečnému výběru, po nelehké cestě
bodováni a debat, porotlq‘ně podotýl<á: „Konečně jsme dospěli opravdu ke konsensu, kdy by
člověk rád ocenil určitě víc prací. To neznamená, že jsme wbrali to nejlepší, ale řekla bych to
nejvhodnější, protože každý, kdo je tu zastoupen, má svoji obrovskou kvalitu a je to výsledek úsilí
Už někde rozeznáte například národnost nebo školu, ale někdo vtom zároveň dokáže udělat něco
úplně individuálního a to myslím je na té výstavě dobře vidět.“

Kvality letošního ročníku charakterizuje odborný garant projektu Milan Hlaveš, vedoucí sbírky
skla, keramiky a porcelánu Uměleckoprůmyslového muzea v Praze: ‚Já jsem si jistý, že to je ročník
velice kvalitně obsazený, je velmi ~rovnaný a každý, kdo tuto výstavu navštíví, se může
přesvědčit o tom, že množství technik, a hlavně množství výrazů, které sklo umožňuje, je téměř
nepřeberné.“

Laureáti Stanislav Libenský Award 2016
1 . místo - Natsukl Katsukawa (JPN) s dílem Worky z mikrosvěta
2. misto - Karma Mailing (ONK) s dílem Transcendence
3. místo- Ebibi Salomée (FRA) s dílem Časy
Zvláštní cena Corning Museum of Glass byla udělena Clare Peters (AUS) za dílo Hledáni naděje.

Karel Oujezdský, Milena M. Marešová

http://www. rozhlas.czlmozaikalvytvarne/.jprava/mezinarodni-vystava-skla-predstavuje
viteze-stanislav-Iibensky-award-201 6--l 650982?pos=50&mode=1 O
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S
Ta nejlepšĺ sklářská díla současných výtvarníku a designérů z celého světa na
jednom místě. Praha již po osmé hostí mladé umělce a široké veřejnosti nabízí
pohled na jejich skvostné výtvory v prostorách soutěžní výstavy.

Ve dnech od 15. září do 14. listopadu tohoto roku sev Centru současného umění
DOX zabydlí díla těch nejlepších 38 účastníku, které v prvním kole soutěže vybrala
mezinárodní porota odborníků.
Těšit se můžeme na ruční práce z dvaceti různých zemí světa. Ty mezi sebou

soupeří o hlavní cenu, kterou je třítýdenní pobyt ve sklářské škole Pilchuck Glass
School v USA. V loni tuto cenu získaly ženy z orientálnĺch zemí jako je Japonsko a
Egypt. Kdo to bude letos?

1~. 7 .
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Soutěž vznikla jako pocta českému sklářskému výtvarníkovi Stanislavu Libenskýmu

roku 2009. Jeho díla, vytvořená ve spolupráci s Jaroslavou Brychtovou, jsou

vystavena v galeriích po celém světě. Možná kvůli propojení i S jeho druhým velkým

nadáním-vyučováním je tato soutěž určená výhradně pro studenty.

Zajít se podívat na současné výtvory tohoto oboru však může každý. Co konkrétně

lze očekávat?

„ Vybraná díla představí širokou škálu možností práce se sklem. Návštěvníci se
mohou těšit na přehlídku děl zahrnující šperky, designové kousky, tradiční řemeslné

práce, ale také konceptuální objekty využívající různá média spadající spíše do
volného umění a video anu,“ láká Kateřina Čapková, ředitelka Pražské galerie
českého skla, hlavního organizátora a iniciátora soutěže.

http://dailvstyle.cz/stanislav-libensky-award-201 6
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Ocenění pojmenované po Cechovi získala
japonská sklářka
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Vítězkou soutěže pro mladé skláře nesoucí jméno po legendě českého uměleckého
skla Stanislavu Libenském se stala stejně jako v loňském roce japonská autorka.
Letos jako nejlepší ocenila mezinárodní porota dílo Nacuki Kacukawaové s
dílem Vzorky z mikrosvěta, které je inspirováno mikroskopickým zobrazováním a
připomíná pravěk‘ živ‘ organismy. Podle poroty je dílo autorky zároveň silné i
něžné a vyznačuje se vynikajícím zvládnutím techniky.

Spolu s dalšími oceněnými díly si mohou vítězné práce prohlédnout návštěvníci výstavy v
centru DOX, která potrvá do 14. listopadu. Ve finále osmého ročníku soutěže mezinárodní
porota posuzovala práce 36 účastníků, kteří pocházejí z 18 zemí. Hlavni cenou pro vítěze
je třítýdenní pobyt ve sklářské škole Pilchuck Glass School v USA.

Vybraná díla představí širokou škálu možností práce se sklem. Návštěvníci se mohou
těšit na přehlídku děl zahrnující šperky, designové kousky, tradiční řemeslné práce, ale
také konceptuální objekty využívající různá média spadající spíše do volného umění a
videoartu,“ uvedla už během vybírání finalistů Kateřina Čapková, ředitelka Pražské
galerie Českého skla, hlavního organizátora a iniciátora soutěže.

“Pro porotu to byl těžký úkol. Zastoupené práce obsahují ruznorodé přístupy ke sklu - Od
experimentu Po řemeslo. Nakonec jsme dospěli k volbě velmi rozdílných děl, všechna
ovšem spojuje to, co je mottem soutěže Stanislav Libenský Award, tedy současný přístup,
který má schopnost vývoje,“ shrnula ve středu volbu vítězu předsedkyně poroty a
ředitelka Uměleckoprůmyslového muzea v Praze Helena Koenigsmarková.

Kombinace skla, textu a světla

Druhé místo obsadila Karma Mailingová z Dánska, která ve své práci naopak aplikuje
přístup práce se sklem, který se více blíží výzkumu. V díle Transcendence experimentuje
se surovinami a kombinuje sklo s pískem a zeminou.



Jako třetí se umístila Ebibi Saloméeová z Francie, která propojuje video se sklem, a
dostává tak do pohybu materiál, který je běžně vnímán pouze staticky. Zvláštní cenu byla
dostala Clare Petersová z Austrálie za dílo Hledání naděje, v němž kombinuje optické
sklo s textem a zejména světlem, které vnímá jako metaforu transformace a naděje.

Ocenění Stanislav Libenský Award je poctou významnému umělci a pedagogovi.
Libenský (1921 až 2002) se svou životní i uměleckou partnerkou Jaroslavou Brychtovou
významně přispěl k vývoji modernĺho uměleckého skla. Jeho díla hostila řada
zahraničnĺch galeriĺ, na světové výstavě Expo v roce 1958v Bruselu zĺskal prestižní
ocenění Grand Prix.

Libenského cena je pro začínající skláře příležitostí předvést své absolventské práce
vytvořené libovolnou sklářskou technikou na mezinárodní úrovni. Záměrem pořadatelů je
také seznamovat veřejnost s tvorbou nejmladší generace sklářských výtvarníků, na
výstavě mohou vidět práce studentů z celého světa a nahlédnou tak do budoucnosti
oboru, který má v Čechách dlouhou tradici.

Autor: ČTK

http://www.tyden.cz/rubrikv/relax/ocenenl-Do‘menovane-Do-cechovi-ziskala-iaponska
sklarka 397873 html
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Sklo oceněné Stanislav Libenský Award
má nápad, řemeslo i duši

Sklářské uměn‘ isevši rozmanitosti, která ktomuto materiálu patři, postihuje
Stanislav LbenskýAward. Hlavni cenu letosziskalyVzorkyz mikrosvěta odjaponské
studentky. Oceněná dila dila dalších ůčastniků soutčže‘ystavuje Centrum
soucasneho uměn‘ Dcxv Praze.

Vitězevybirala mezinárodní porota z prací 36studentCi ziB zemí celého

svéta. Musí mít nápad, musí mit řemeslo a musi mít duši, shrnuje

požadavky na vítězné dílo ředitelka Umělecleprůmyslového muzea Helena

Koenigsmarková. Porota Se shodla, ževšechny splňuji Vzorky z mikrosveta

od Japonky Natsuki Katsukawy.

?

Natsuki Katsukawa J
Vzorky z mjkrosvéta,
2016 (L místo)
zdroj: centrum soub~nt
u‘nini Dcx

Dalších 11 folek “

Dila všech účastniků spojují novézpůsoby zpracováni skla a zároveň důraz

na umělecké ztvárněni. „Sklářsky pr~imysl se rychle méni, lidé zl®uši nové

věci,“ domnívá se členka poroty ředitelka švédského sklářského centra The

Glass Factory Maja Heuerová, že designéři musí tyto změny umět vnímat.

Ido uměleckého sklářstvi setak stále vice prolínají moderní technologie a

nova media. Například Francouzka Ebibi Salomée, která obsadila třetí

misto, propojila sklo s videem. Dokázala do skla vdechnoutješté další

formu zvou,“ ocenila Helena Koenigsmarková. Podobné k práci

p stupovala vítězka druhé ceny, Dánka Karma MaIling, ve své geologické“

Transcendenc,



O Dila všech účastriiků spojuji nove způsoby zpracování skla a zároveň důraz
na umělecké ztvameni Sklarský pr‘~mysl se rychle mění, lidé zI®uši nové

věci,‘ domnívá Se denka poroty reditelka švédského sklářského centra The

Glass Factory Maja Heuerové, že designéři musí tyto změny umět vnímat.

I do uměleckého sklářství setak stále vice prolínají moderní technologie a

nová media. Například Francouzka Ebibi Salomée, která obsadila třetí

misto, propojila sklo s videem. „Dokazala do skla vdechnout ještě další

formu života,‘ ocenila Helena Koenigsmarková. Podobně k práci

přistupovala i vítězka druhé ceny, Dánka Kavina Mailing, ve své ‚geologické“

Tra nscendenci.

Sr

Stanís!av Libenský Award vystavuje

Do užšího výběru Se dostala i díla šesti českých absolventů. Spotu

ostatními jsou na osmém ročnikj výstavy kvidéni do 14. listopadu.

AU‘OP ČT24
zdroj‘ Č724

Design KuLtura

http://www.ceskatelevize.czlct24/kuiturall 909670-sklo-ocenene-stanislav-Iibensky
award-ma-napad-remeslo-i-dusi
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Stanislav Libenský Award 2016: letošní první cena putuje opět do
Japonska

Soňa Hanušová

Prestižní soutěžní výstava Stanislav Libenský Award představující nejlepší
práce absolventů vysokých uměleckých škol, se letos koná již Po osmé. Od 15.
září do 14. listopadu 2016 můžete v Centru současného umění DOX obdivovat
precizní díla ze skla či kousky sklo v sobě nějakým způsobem obsahující.
Soutěž je organizována Pražskou galerií českého skla a nabízí pestrý pohled na
současné umělecké sklářství.

O stále většĺ oblibě soutěže vypovídá rostoucí zájem z řad absolventu z celého světa.
Ze 111 přihlášených vybrala mezinárodní porota 36 finalistu, kteří pochází z 16
ruzných zemí. Práce poroty není přitom snadná, neboť jednotlivá díla je velice těžké
mezi sebou porovnat. Přihlásit se totiž mohou všichni, kdo jakýmkoli způsobem
pracují se sklem. Na výstavě se tak setkáváme s mnoha metodami zpracování skla,
ale i s různými přístupy, jak sklo pochopit a uchopit — zda je hlavním prvkem díla,
nebo jen jeho doplňkem.

Oproti loňskému roku (fotoreport najdete ~) mi letos přišly vystavené práce jemněji
zpracované a něžněji pojaté. Chyběly surové, nahrubo opracované kontury, naopak
převažovala preciznost, křehkost a určitá poetika jednotlivých děl. První cenu,
podobně jako v loňském roce, vyhrála umělkyně z Japonska, Natsuki Katsukawa,
která ztvárnila dílo připomínající pravěké živé organismy. Japonci jsou ve světě skla
známí svou precizností, pečlivostí a zaměřením na detail, což se zřetelně ukazuje i
na této práci.

Druhé místo získala Karma Mailing z Dánska s dílem Transcendence. Soubor
skleněných výrobků, které se Od sebe všechny odlišují tvarem a způsobem
zpracování. Jediné, co mají společné, je výchozí prvek skla a modrá barva. Třetí
místo obsadila Ebibi Salomée z Francie. Její práce je zajímavá vtom, že skleněné
sošky koní jsou jen prostředkem k finálnímu výtvoru. Tím je animace — jednotlivé
skleněné sošky jsou ve videu poskládány tak, aby ze statických neživých soch vznikl
dojem živoucího pohybu. Zvláštní cenu porota udělila Clare Peters z Austrálie.

Mým osobním favoritem se však stalo dílo izraelské umělkyně, byt‘ nezískalo žádné z
ocenění. Nadchlo mě svou precizností, jemností techniky a hodinami práce, která je
vidět na první pohled. Svou jednoduchostí si mě naopak zase získaly skleněné
liturgické předměty Lucie Regáskové nebo přeložený krajkový kapesník (stále
mluvíme ale o skle!) Nataliye Vladychko. Všechny vystavené práce si však zaslouží
jak pozornost, tak obdiv a pokud chcete vědět, co vše je možné se sklem dělat,
výstavu si určitě nenechte ujít.



http://kulturio.cz/fotoreport-stanislav-Iibensky-award-201 6/
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Nové výstavy
vybrala Monika Zavtelová

Různí autoři
Boštík Kolář
Moucha Zeithammi

ee

Pražské Museum Kampa otevírá vý
stavu, která je poctou čtyřem výraz
ným českým umělcům - malířům Vi
lému Boštíkovi a Jindřichu Zeithajnm
byl, sochaři Miloslavu Mouchovi a
básnikuJiřimu Kolářovi. Prostřednic
tvini jejich děl z 80. let minulého sto
led expozice ukazuje, že čtveřici auto
rů nepojilo pouze přátelství, ale také
hledáni principů, které ovlivňuji kraji
nu i celý vesmir.. Museum Kampa.
USOVOvýCh mlýnú 2, Praha.
Otevřeno denně od 10 do 1gb. Potrvá
do 15. ledna

P. Nikl a P. Korbelář
Pro mě na

Výsledek šestnáctileté spolupráce Pet
ra Nikla a Petra Korbeláře oslaví vý
stava v Galerii Hollar. K vidění je cyk
lus litogralli a jejich barevných meta
morfóz, kdy autor kreseb (Nikl) ne
chal tiskali (Korbelář) volnou ruku k
jejich proměně. • Galerie HoUni-,
Smetanovo nábřrjí 6~ Praha.
Otevřeno (it ne, od 10 do 18 Ii mimo
12 at 13 I,. Potrvá dog- řüna.

Různí autoři
Stanislav Libenský
Award

-b

To nejlepší z nastupující umělec
kosklářskě generace z celého světaje
k viděni v Centru současného uměni
DOX. Tento rok soutěž vyhrálaJa
ponka Natsuki Katsukawa. Výstava je
poctou Stanislavu Libenskému, kte
rý společně sJaroslavou Brychtovou
rozvinul techniku taveni skla, jež mu
dodala umélecký rozměr. • DOJ‘,
Poupěrova 1, Pr-aha 7. Výstava
potivá do 14. listopadu.

Elektronický výstřižek zpracovala společnost NEWTON Media a s
~‘w.newtonmedia Cz
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~‘ VÝSTAVA
POCTA BOŘKOVI

Vedle Šípkových prad ze skla bude v Porthelmce
k vidění I nábytek a předměty navržené pro desig
nérskou společnost Ddade, návrhy, skid a architek
tonické studie i fotky z rodinných archiv‘ Praha‘
Gal. Porth.lmka, do 16.10., Gal.rl.porth.Imka.cz

KON CERY
LAPSLEY

Zpěvačko Lapsley (20), jeden z největších tolentů
současného popu a &‚OIStI® BBC Sound of 2015, jede
popy do Prahy Zo sebou má desku Long ~y
Home, koncert no Glastonbwy a domácíe‘pe‘lmenty

hudebními programy. Vsoběpaks&rýalta před
sebou zářnou budoucnost. P~eň Htrt Me je už dneska
hlt velký jok Brlt&ge, oď‘ud podiáz( Praha, Lucerna
Music Bar, 5.10., Musltbcr.cz

Tuto nenápodnou akci doporučujeme všem,
které zajímá fOm ve své popové. a přesto poutavé
podobě. Festival Be2Con do Prahy I dalších českých
o slovenských měst vozí snímky, které uspěly
no prestižních festivalech v Benátkách, Berlíně
ov Cannes. Letos se můžete těšit nopřfldad na
německý komediální hit Toni Erdmonn nebo no
Shiu LoBeoufo ve snímku M,eilcon Honey čerstvé
držitelky ceny z Connes, britské režisédcy Andrey
Arnold. Festival je rozdělený na třI části: premiéry,
zvláštní uvedenío Be2Can Fokus. Ten se bude
věnovat filmům, jež spojuje jedno téma.
Různá města, „-12.10., De2can.eu

A FESTIVAL
4+4 DNY V POHYBU

Letošn&~ hosty budou
neveské
ct~akS&RAT, Italský
—
Sciorronl či respektomý
americký clvadeb*
Mcbew ~yedw Akce
se ode&oje v ne‘~uřI‘c
rrdi iorbtích dcmedi
o představí instalace,
sochy či performcrce
ce~
Pichu, nán Franz.
Kafky, 30.9.-S. 10.,
Ctyrldny&cz

4INSTAQRAM
FOTKY LIFE

A VÝSTAVA
STANISLAV LIBENSKÝ AWARD 2016

Cena po~ne‘nvná po fenomenálním sklářském vý
t‘vn*ovi jde do osmého ročnku Fkjd~e se podkot, Jok ~
se sklem prooije mladá generace, která studuje školy
po celém světě. Ikjkoždé nabídne leccos zajímavého
Praho, DOX, do 14.11., Llb.nskyawardce‘n

VÝSTAVY KONCERTY

Tento účet čosopko
flne má podtitul
‚neověřItelné přtěhy
a strážené fotografie
z orchivu Uře‘. Magazín
Ufu v~cházel mezi lety
1863019720 fotky, kte
ré jsou tu k‘Ádění, jsou

af
už jde třeba a obrázky
skupiny The Beatles, his
tori ženského surfingu,
nebo momentky mladé
I~hllory Clinton.
@Llf.

NEWSWEEK 19/201‘
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4 FILMOVÝ FESTIVAl.

Be2Can

KINO ON-LINE TELEVIZE DiY

Elektronický výstřižek zpracovala společnost NEWTON Media a s
www.newtonmedia a
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Glass works by winners of the Stanislav Libenský
award, as well as other finalists, on view at DOX

The Stanislav Libenský Award, founded eight years ago, is an international
competition recognizing outstanding works in glass by art college graduates. This
year‘s winners were announced just recently and their work (as well as that of
other ~nalists) is on now on view in a must-see exhibition at Prague‘s DOX Centre
for Contemporary Art.

‚.

.-

— .- - -

technique made them world
worldwide.

I took the opportunity to talk to Kateřina Čapková, the
director of the Prague Gallery of Czech Glass which runs the
award, asking her first about the famous glassmaker after
whom the competition is named.

‘tThe late Stanislav Libenský was a ylassmakiny legend
together with his wife Jaroslava Brychtová, life‘s partner
and working partner Together, they developed the
technique of melting glass in a mould to which they gave
artistic emphasis and their work was both monumental and
timeless. Their modification or improvement of their

famous and of course many of their works are exhibited

‘Lin Prague they are famous for the work they did on the fa.ade of the National Theatre‘s
New Stage, they also designed part of the interior in the famous Ješted Hotel at the top of
Ješted mountain and they also made plans for windows for St. Vitus Cathedral, and there
are many other things which are lesser known but you can find them all here.“

As glassmakers, the connection with architecture
was absolutely integral and important.

“ThatJs right~ The glass moulding which they
specialized in can of course be done on a smaller scale
but they did huge pieces so yes for them architecture
and landscape were crucial.

t‘The competition in his name has now been running for
eioht years, after Stanislav Libenský‘s death in 2002,

“In entries, the jury
looks at details, how
well done they are,
whether they are
original and whether
they have a soul.“

we put with the his wife and after many discussions saw they we saw eye to eye
and agreed on the award to carry his name. The idea was to have a brand new

competition for glassmakers and this competition is the only one in the world for

a

E Radio Praha

b 00:00 06:38 l~‘ Download:

fresh graduates, at either the Bachelor‘s or Master‘s level can apply.



In terms of the final selection by the jury, what is some of the criteria which the
works should meet? What are they looking for?

“There is no concrete criteria but the work is being
looked by artists and art historians and so on so it
should be well done, so they look at the craft. That it is
detailed and well done. of course, they look at the idea,

• if it is original or something which has already been done
and they look at the ‘soul‘. Everything must have a soul.
Those are the things that a successful entry should
have?‘

I have seen works which were chosen in the past...
who were this year‘s top three?

“The first prize went to Natsuki Katsukawa from Japan
for her work Micro World Specimens. Her work was inspired by microscopic living organisms.
Here work is an example of what I meant when I discussed criteria: it is super well done, full
of details, I have never seen such a beautiful thing and I think the jury would agree. I have
been doing this award for five years and to be honest for the very first time when we
opened the box with her work, the energy from this work just came out and was
unbelievably powerful. It is both soft and hard and very strong.“

To be surprised like this, both for you and the jury,
must be very exciting. What about the second and “The work of this
third place? year‘s winner Natsuki

“The second place went to Denmark‘s Kahna Melling 1‘~tsuka‘~‘a was
whose work is more experimental. Her piece is called InspIred by the world
Transcendence and combines glass with raw materials of microscopic
sand and earth. In her work the audience can view organisms and it was
glass as something other than fragile. Ebibi Salomée apparent it was
got the third—place spot with works that included glass something very
horses and video which provided an unusual element of special right out of
movement.

the box.“
An accompanying exhibition is on display at DOX
in Prague, acclaImed as a venue. Is DOX a good fit
for the late Stanislav Libenský Award?

“I think it is the best combination. DOX is a centre for contemporary art, and here we are
talking about contemporary glass art. I ani very happy that we are at DOX: young, fresh
new, that is what this is all about.“

For more information about the show and the accompanying Czech-English language
catalogue please visit Www prazskagalerie. cz/en. You can also bol< up DOX online,

http :/jwww.radlo.cz/en/sectlon/arts/glass-works-by-wlnners-of-stan,sIav
libensk -award-as-well-as-other-finalists-on-view-at-dox
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Stanislav Libenský Award 2 oi6
24.09.2016

Ii. 9.2016-14.1.2016

DOX, Poupětova I, Praha ~

Stanislav Lil~nský Award ~založ, 2o09~ je rne~národnf sklářska
souLěža~í ‚vsLa‘ a, která Vždy na podzim předsla‘ uje‘ Praze t)
nejlepší price absolventü vysokých uměleclqch ~kl z celého
světa, kteří ‚e ~‘é závěrečné práci použili %klo

Navštěvníct ak mohou‘ idět, jakým zpusobem ~e tenomén
trniěleckého sklářství vn (ji na mezinárodní úrovni, a to
prostřednictvím nastupujici sklářské generace. ‘raw přehlídka je
jedina tohoto druhu na 5‘ ě(ě.

Každoročně udělo‘ané ocenění unioži~uje mladÝm skl~řüm
pro lesní roi‘ oj, ‘eřejnosta předsta‘ í neotřelé, ale i tradiční

J přistup3 v prad ce sklem a zaro‘eň je nepochybně poctou
vyznamnému umělci a pedagogovi, ktery je pravem považovan
za největšího českého sldářst~ho výtvarníka.

http://artbe.cz/art-news/show/stanislav-Iibensky-award-201 6
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Vítězná autorka Nacuki Kacukawaová
dílem Vzorky z mikrosvěta poprvé

Vítězné autorka Nacuki Kacukawaová
s dílem Vzorky z mikrosvěta podruhé
14. listopadu. Ve hnáte osmého ročníku
soutěže mezinárodní porota posuzovala
práce 36 účastníku, kteří pocházejí
z 18 zemí Hlavni cenou pro vítěze je
tíitýdenm pobyt ve sklářské škole Pilchuck
Glass School v USA.

»Vybmná dila představí šunkou škálu
možností práce re sklem Návštěvníci se
mohou těšit na přehlídku děl zahrnující
šperky, designové kousky, tni tEční řemesl
né pdce ale také konceptuální objekty
‘tyuživajici různá média spadající spíše do
volného umění a videoartu,« uvedla už
během vybíráni hnalistů Kate~na Čapková,
ředitelka hažské galerie českého skla, hlav
ního organizátora a iniciátora soutěže.

»Pro pototu to byl těžký úkol. Zastoupe

né práce obsahují n)znosrxié pří
Stupy ke sklu, od expedmentupo
řemeslo. Nakonec jsme dospěli
k volbě velmi rozdílných děl,
všechna ovšem spojuje to, co je
mottem soutěže Stanislav Liben
ský Award, tedy současný pří
stup, kterýmá schopnost vývoje,«
shrnula volbu vítězů předsedkyiiě
poroty a ředitelka Uměleckoprů
myslového muzea v haze Helena
—.

Druhé místo obsadila Kacina Mailingová
z Dánska, která ve své práci naopak apliku
je příswp práce se sklem, který se více blíží
výzkumu. V díle Transcendence experi
mentuje se surovinami a kombinuje sklo

pískem a zeminou.
Jako třeli se umístila Ebibi Saloméeová

z Francie, která propojuje video se sklem,
a dostává tak do pohybu materiál, který je
běžně vnímán pouze staticky Zvláštní cenu
dostala Clare Petersová z Austrálie za dílo
Hledání nadeje, v němž kombinuje optické
sklo s textem a zejména světlem, které
vnímá jako metaforu transformace a nadě
je.

Ocenění Stanislav Libenský Award je
poctou významnému umělci a pedagogovi.

Ubenský (192t až 2002) se svou životní
i uměleckou partnerkou Jaroslavou Brych
tovou významně přispěl k vývoji moderní
ho uměleckého skla. Jeho dila hostila řada
zahraničních galerii, na světové výstavě
Expo v roce 1958v Bruselu získal prestižní
ocenění Grand PŤix.

Libenského cena je pro začínající skláře
příležitosti předvést své absolventské práce
vytvořené libovolnou sklářskou technikou
na mezinárodní úrovni. Záměrem pořadate
lů je také seznamovat veřejnost s tvorbou
nejmladší generace sklářských výtvarníků.
na výstavě mohou vidět práce studentů
z celého světa a nahlédnou tak do budouc
nosti oboru, který má v Čechách dlouhou
tradici.

Díla světové soutěže mladých sklářů
jsou již k obdivu

Vítězkou soutěže pro mladé skláře
nesoucí jméno po legendě ěesk&io umělec
kébo skla Stanislavu Llbatském se stala
stejně jakov l~sktm roce japaiská Satir- d
ka letos jako nejepšl ocenila mezinárodní
paola dílo Macuk Kacukawaovt s dileni
Vzaty z mibuse kat je inspirováno
Spkkým zSvánim a~tpoml
ná ~m&é živé organismy. Podle paofl
dílo autorky zároveň sílit I něht a vyzin
čuje se vynikajícím zvládnuWn techniky.

Spolu s dalšími oceněnými díly si mohou
vítězné práce prohlédnout návštěvníci
výstavy v centra DOX, která potrvá do

4‘

Druhé místo obsadila Kadna Mailingová z Dánska
dílem Transcendence

Elektronický výstřižek zpracovala společnost NEWTON Media, as,
w‘~v newtonmedra.cz
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A CO SE TĚŠ
Keramická forma ottage. 30 x 30cm, vyška 8cm.
vhodná na pečení samozavlažnvacihc setu 665 Kč,
vtrouběivařeni
na sporáku. se
servírovacím tácem
tvoří set na přípravu
obráceného
jablečného koláče
taite tetin, ® 28cm,
Emil Henry,
cena ad 2 279KČ,
www.vasekuchyne.cz

Ohřivač na čajovou konvici
“Uto, Ad Hoc, cena 620Kč,
www.kupdarek,cz

ŘÍJE
S krátícími se dny a chladnějšími
večery roste chuť zabalit se do teplé
deky, zapálit si svíčku a upéct voňavý
koláč. Nastává také čas dlabání dýní,
aranžování podzimních květináčů
a opékání jablek.

VILA EDITA ERBSOVA

Stolička Tartan,
horní károvaná část
Z 100% bavlny, rám
eukalyptové dřevo, ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE
výplň pěna, Lifestyle. • 6~—9. 10. Veletrhy For Toys, For Babies,
cena 3017 KČ, ‚For Games — PVA Expo v,Praze-Letňapech
www.apropos-shop.cz • 14.—16. 10. Veletrh bydlení a stavebnicví.Moderní

dům a.byt — Hala TJ Lokomotiva v Plzni
. SignaLfestival rozzáří. Prahu v termínu

od 13.—16. 10.. těšit.se.můžete na dvacítku
. instalací____________________________________

. Na tradiční tvorbu designérŮ.a výrobců z celé
Evropy, představení.novinek prestižních značek
a.mnoho daišflio,.co sev rámci akce Designblok,
Prague.Design and Fashion Week děje..se
můžete těšit v terminu 27—31.10.

. Do 14. listopadu.můžete navštívit mezinárodní
Luxusní čajová konvice sklářskou výstavu Stanislav Libensi~ Award
Orient, varné Sklo, 2016v DOX centru současného umění
ušlechtilá ocel, bmltOvaflá • 2. lIstopadu vychází vaše oblibené Bydlení

motivem, objem 1,51, Číslo 11/2016
Ad Hoc, cena 1790KČ,
www.kupdarek.cz

Elektronický výstřižek zpracovala společnost NEWTON Media a s
www newtonmedia Cz
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I EXHIBITION

TTEREZA FINKOVA FOTO ARCHIVY GALERIÍ A UMĚLCŮ

02 Ladislav
Jezbera /Attractor
Jezberova tvorba Se podobá
pohybu napřič dějinami
sochařství druhé poloviny
20. století, Wtvářl hlavně
site specific instalace
i dvojrozměrná díla vycházejici

morfologie amerických
minimalistů 60. a 70. let.
Do 29. 10., Hauch Gallery.
Praha 8, hsuchgaltery,com

03 Stanislav

01
Signal

Čtvrtý ročnik festivatu světel Signal nabídne dvscitku instalaci.
včetně oblíbených videomappingů, světelných uměleckých
objeklů a děl i interaktivních instalacĹ na kterých si návštěvníci
budou moci otestovat vlastni kreativitu. To umožni hned
několik projektů. Instalace českého umělce Davida Vrblka
tungujlcí na principu hudebnibo nástroje pobavia okouzlí děti
dospělé. Několika pohyby budete moci rozsvitit a rozehrát

dílo francouzského umělce Maolika, který Se inspirovat
nočním životem světlušek. Každý, kdosi někdy chtěl vyzkoušet
yvtvol‘it vlastni světelnou projekci, bude mit Šanci diky
interaktivní Instalaci Američana Zacharyho Liebermana. Jeden
z ne~významnějšich multimediálnich umělců současnosti
je autorem kčdovacibo softwaru pro umělecké grafiky
openFrameworks. pomocí něhož budou lidé instalaci ovládat.
Od 13. do 16. 10.. Praha, signatfestivat.com

Libenský Award
Mezinárodní sklářská
soutěžrg výstava představuje
ty nejlepši práce absolventů
vysokých uměleckých
škol z celého světa
a ukazuje, jak se ienomén
uměleckého sklářstvi vyvijí
na mezinárodní úrovni.
Do 14.11., DCX. Praha?
dtx C,

04 Dialog—Jiří Pelcl
& absolventi

05 René Šulc/
/Organon

‚Rozhodly jsme Se propojit výstavu produktů,
které již žiji mimo školr~ prostředí vlastním
životem, s atmosférou ateliéru, pro niž isou
určujlcí konzultace, diskuze a přemýštenl nejen
nad prací vlastni, ale i prací ostatních kolegů
a pedagogů. V doprovodném katalogu se
pokoušíme tormou rozhovorů zprostředkovat
názory a vzporninky absolventů na dobu jejich
studia na UMPRUM a na profesora ‚Jiřlho
Pelcla jako vedouciho ateliéru,‘ říkaji kurátorky
výstavy Alena Štěrbová a Klára Peloušková.
Do 31. 10., Galerie UM, Vysoká škola
uměleckoprůmyslová. Praha 1, umprunl.cz

Před deseti lety založil designér
Rená Šulc vlastni studio Inveno,
kromé toho má za sebou také
úspěšná spolupráce s českými
finnami, jako je Ton židle
Era) nebo mrninleriér (Chaise
lounge, křeslo Swing). Jeho
první retrospektiva ukáže, že je
v torn nejlepším slova smyslu
unlverzáInl designér, který dbá
na funkčnost, ale nerezignuje
na estetiku. Do 1.11., Kvalitář.
Praha 1, kvatitar.c2

06 Celník Rousseau
Výstava obrazu Henriho
Rousseaua připutovala do Prahy

Benátek a Paříže. Na přelomu
19. a 20. století celnik Rousseau
řešil podobné problémy jako Paul
Cézanne, Paul Gauguin. Pablo
Picasso, Frida Kahlo ad. Jako svůj
inspirační zdroj ho vyzdvihovala
zejména skupina Der Blaue Reiter

čele s Wassilym Kandinskym.
Do 15. 1.2017, Palác Kinských,
Národnl galerie, Praha 1
ng p ra gu cc ‚

07 Když se textil
stává tvarem
‚Je třeba vystavovat textil,
aby se o něm začalo
přemýšlet.~ Tento výrok, který
pronesl bývalý newyorský
galerista a následně sběratel
historických textilii a knih
o textilu, Seth Siegelaub.
v poslednich deseti
letech proměňuji galerie
ve skutečnost, Do 22. 10.,
Hunt Kastner, Praha 3
It un tka stn ar co ni

»Slovenský výtvarník Ašot Haas ukazuje na výstavě Resonance of Sound, jak zachytit zvuk (do 18. 10.,
DSC Gallery, Praha). »Od 8. do 20. 10. proběhne v pražském Karolinu výstava Křehká sĺla skla, která
vyvrcholí dražbou exponátů (sklářské Uměnĺ Od 40. let 20. století do současnosti) v pražském SOHO.

t

L

Elektronický výstřižek zpracovala společnost NEWTON Media, a s.
www.newtonmedia.cz
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AKTUELLE AUSSTELLIJNGEN

Kúnallerlsche Kommunikailon.
Milota Havránková gebert tu
den stilprágenden miiteleuro.
paisthen Folografen der Gegen.
wart.Als Dozeniinan derKunsi.
hochachule in Brailslava hat ste

Lagaloder illegal.Ala ataa‘liche trn Mlttelpunkt stehi die Errich fl
Organiaation hatie es die Jazz‘ lung der NeustIdler Mauern,
Seittion (lazzováaekce) imSozia- Dle dreleinhaib Kilometerlange. usnut oil schwer. Sic prRgte in Befestigung der von Karl IV.
den siebziger und achizigerJah- gegründeien Neusiadt wurde .

ren die alternative Kuhur in der in nur zwei Jahren erbaut. Ne. ~
‘ľschechoalowakei undwardoch ben Repliken muitelalterlicher ‘ .

abhtngig von S‘aat. Sic veran- Maschinen sind Illustrationen
stallele die Prager Jazz-Tage. und Schri(tsiucke zu sehen. Em

Film ab. Am IS. lull 1896 lle( tu denen such Oppositlonelle besonderes Exponal isi das von
in Karlabad zun ersien Malin kamen, und gab Publikalionen Egidlus Sadder geschai(ene
BÓhmeneinFilmBbereinehein- QbermoderneKunstheraus. Der Sladipanorama. Es eniatand
wand. Eine Relse zuriickzu den fliaiorikernodigernittervonder Anfang des 17. Jahrhunderla
Anflngen des Kinos ermeglicht Forschungsscelle Osteuropa der und itt die titeste erhallene Cine ganze Generation junger
dasNaiionaleíechnlkmuseum. Universiitidremenhatslchdem Siadianslcht Praga. NÁRODNÍ Folografen beeinllussi, diesps.
Es prlsenimert koslbare SlOcke ‘rhema angenomnen. Nl RODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM (Kostelní 42, lerals .NeueSlowakiacheWelle‘
samnerSammlung,diesonslnlcht PA MITIdE NA Vhicovs (U Pand‘. Prag 7). bIs 5.2.2027 in die Kunalgeschichte eingin
zusehen sind—darunterCharlie nIku 2900, Pmg3). bis 8.1.2017 gen. DieAusslellungzeigi Bilder
Chaplina berObmie Melone lind von HavránkovásSludenten aus
Spazierstock und cin Projekior, den Iahren 1972 bis heuie. In
mitden PrasidentTomášGarri- • Milielpunkt sieht die konsileri.
gue Masaryk einst aut Schloss ache Komnunikalion zwischen
Lány Filrnesnschauie. Besucher Lehrer und Scholer und die Eni•
er(ahren, wie die ersten Filme Fr.‘ ‘~ wicklung der Bildaprache. Die
gedrehtwurden und die tlsesten ‚_ . . . )~ Arbeiiendurchbrechenmliunter
Fllmsiudios aussahen. NÁRODNÍ —a‘‘ ‘-“~5.—.,. ~ die Grenzen des Mediums Foto‘
TECHNICKÉ MUZEUM (Kostelní 42, Film ala Stilikone. ‚Letztea labr grafie hin tur Konzeptkunsi.
Prag7), bts26.3,2017 Mehr ala das. Jedes Jahr in, in Marienbad‘ von Alain Rea‘ LEICAGU.LeRY(SkOlskd28.Pragl),

HerbsikěnnenaichjungeKünst nais (1922—2014) gebert tu den bis2o.1l.
~ Icr un den Stanislav-Libenský. am meialen zilierien Werken des

Preis bewerben. Benannt nach Nachkriegskinoa. Im iahr seiner Bolachaften sis Havel. Seine
elnemlschechischenGlaskünst. VerČ((enilichung 1961 lasIc der Kunsi cci nichl poliilsch. hat
Icr und Padagogen zeichnet er iranzasiache Film nicht nur Be- Václav BlEha tlels betoni. Doch
Studenten aus, die tich in hrer geisierung. sondern auchheislge seine Sammier lieBen das nicht
Abschlussarbeit mit den Me‘ Kritik aut. Sptier wurde Cr ais gellen. Sic gaben rn Jahr 2015
dium GIst auseinanderseizen. Kunstwerk geíeiert. Maier, Fo- cine Serie in Auftrag, die ala
DieAussiellung prisenltert Bel- logra(en, Designer, Musiker und ..Boiachaflen an Václav Havel‘

Geaiali und DIalog. Wie Sbit irige von KUnsilern aus aller Iur und Architektur bewegen achiziger Jahren bia heule; tu Regiaseure gri((en die Áalhelik nun Teil dieserAussiellung ial.
cine Form erhtlt, haben junge Welt. Sic vereint Iraditlonelle sich die Arbeiien des Konaiiera sehen aindaieaowohlln den In- au(-‘darunterRenéMagritie,AI. Ais Konsiler ist BlEha aeii den
tschechtscheKŮnsilererkundet. Anstize in der Glasnacher- Jiří Přlhoda. In seiner Jugend nenrtumen des Schiosses Troja berioGiacometii undGiorgiode aiebziger Jabren stiig. Ende der
Sic arbeitelen mit klassischen kunst mil ungewBhnlichen He- verbrachie er vici Zeit im Wald. ala such in Gatien. ZÁMEK flOJA Chirico.DieAussaellungbeleuch. Achiziger trat Cr der Gruppe
Wandteppichen, Filz, Fellen und rangehenaweiaen. Den ersten So wurde Holz tu cinem wich. (U TYojského zdmku 1. Prag 7), tet, welchen Einfluss Reanaia aul ‚12155— pozdě ale přece‘ (Bes.
Baumwolle. Die Textilien inleg. Preis erhielt in diesem Jahr die „gen Material For Příhoda. In bis 30.20. die Kunst ausOble. Gezeigl wer- ser spit ale nic) bel. dle sich (Br
rieriensie inAuffohrungen, In‘ Japanerln Natsuki Kaisukawa semen monunenialen Objet- den klasaische Gemlide, Fotos, Melnunga(reiheitundkulturelle
atallaiionenundBilder DieAua- (or thre Arbeil from a len iormt er Holz und Meiali tu Faszlnatioia Baa. Unter der Videos und Installationen. Zu Vielfalt einsetzie. In semen Ar
atellungihernatistert den Dialog Microworld‘ DOK (Poupé‘ova I, organiachen undgeomelrischen Herrschatt Karle IV erlebte Prag aehen aind Werke von zeilge beisen reilekiieri BlEha die SI
zwiachenSsoi(undl,Jmfeld,Gen- Prag7) bis 14.11. Figuren und Itsat daraus unler einen regelrechien Bauboom. něsaiachen Kunailer-Ikonenwie bullion und das Verhalien des
derfragen und dasForlachreuien anderem raumgreifende Spira Die Aussieliung .Ctviiu Caro‘ Cindy Sherman, left Koons und lndividuums In Cinem lotailit
der Zeu. GALERIE HUNTKASTNER MonumentaleFormen.Au(dem len eniatehen. Die Ausaleilung lina‘ ernagiichi cine Zeitreiae Gerhard Richter. RUDOLFINU.‘, renSyalen. MUSEUM MONTANELLI
íBořiísojouaBS,Prag3),bis22.20. schmaienGraizwiachenSkulp zeigi Werke Přlhodas aus den auimisielallerliche Bausiellen. (Aliovondbil2,Pragi).bis27JI (Nerudoval3,Pragl ‚bis 30.1 0.

Eieksronidý Wslřižek zpracovala spoie~iost NEWrON Media. a.s
wvav newtonmedia cz
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AKTIJELLE AUSSTELLUNGEN

Abstraktlon oud ‘flaum, Der
tschechiache Maier Josef ader
(1919—2000) bekanote sich sum
Surrealismus. Er schul larben
frohe Biidermitrátselhalten Mo
Liven. aber lUSh abstrakte Kom‘
positlonen und tiligrane Grati
ken. Die Auaateiiung zeigi etnen
Querschnitt seines Werkea, das
diffuse Angst, Absurditat und
Sehnaucht widerspiegeit. MUSEUM
KAMPA (U Sovových mlýnů 2,
Prag 1), bis 15.1.

Architektur und Maclot Mit ih
ren Arbeiten bewegt sloh Amy
Siegel zwischen Spieiriim, Foto
grafie und installation, zwi
achen Fiktion und Dokumenta‘
lion. Die New Yorker KQnatierin
beschžftigt sloh voj alien nit
Architektur und Raum usd den
geaetiachaftlichen und wirt
schaftlichen Aspekte des The‘
mas. Sic untersucht, Inwiefern
Architekturzu einer Projektlons
litche von Macht werden kann.
Siegels Bi Ider zeigen schilietnde
Geachsftahauaer und Wolken
kratzer. aber auch Bausteiten
und triste Bůroráume. ‚HERZE
VIPER(Virkova2, PragO), bIs 19.11.

KQusilerischer Nachwuchs.
Aleš Čermák, Katarina Hlade-
ková, Anna Huiačová, Matyáš
Chochola und Johana Střlžková
stehen in Finale des Jindřich
Chaiupecký-Preisea. Die landes.
welt bedeuiendsteAuszeichnung
far lunge Künstler wird am 22,
November vergeben. Die Aus
srelluoggibteinen Einblickindie
tschechische Gegenwartskunst.
fůr diedie Finaliatensteltvertre

tend stehen. DieArbeiten haben
die reilnehmer fůr den Wettbe
werb konzipiert Zu sehen aind
Skuipturen, installationen, expe.
rimenielleWerke mi‘ Fotogralien
und Kurzfilme.Was dieArbelten
emo, at der poerische und tu‘
gleich krltlsche Zugang tu ak
tuelien Themen. VaEYR2NIPLÁC
(Dukelských hrdinů 47, Prag 7).
his 20.1.

Zauberel, Spatestens seb der
Aulkitrung hat die Magie lInen
Platt in der Geaellachaft verb‘
Ten. Was fraher unbekannten
Machten zugeschrieben wurde,
konntensich die Menschen nach
und nach erkiaren. Dennoch
sind Magie und Manipulation
nlcht vollig verschwunden vor
ailemin derWeltderMedienund
des Kommercea tauchien tie in
Formsubtller BilderundWerbe
atraoegieo wieder aul. Dle Aus
stellung _Die rechte Hand det
Zauberers‘ beschaftlgt sich mit
modernen Formen von Magie.
GALERIE FUTURA (Holečkova 49,
Prags). b1s27.11.

Natůrlichwohnen. Beton prtgte
dleArchitektur des 20.Jahrhun‘
derts. Zu grosen Wohnkasten
geformt, konnren in den Platten‘
bauten mÓglichso vide Men‘
schen aul engem Raum unter
gebracht werden Gent anders
zeigt stch dagegen das Werk dea
Japanischen Archltekten Kengo
Kuma, der miz Holt nahezu ti
ligrane Bauwerke achafft. ‚Eine
gesunde Beziehung zwtschen

Menach und Bau‘, so die Kura‘
toren detAusstellung.sotten Ku-
mas tnstallationen verklrpern.
Sic verbinden natllrllche Ma
terialien, japaniache Tradition
und Modeme, ‚tLERtE JAROSLAVA
FRAGMERA (Berlěmské adn Sa,
Prag Ubit 20.1!.

Mehr ale Gita. Jedes Jahr in
Herbstkbnnensichjunge Künst
ler urn den Stanislav-Libenský‘
Preia bewerben Benannt nach
cinem tschechischen Glaskůnss
er und Padagogen zeichnet er

Studenten aus, die sich in threr
Abschlussarbeit mit dem Me
dium Gist auseinandersetten.
Die Ausste lung prlsentiert Bel
tráge von Kilnatlern aus alter
Welt. Sic vereint trsditionelle
Ansátze In der Glasmacher
kunst mit ungewůhniichen He‘
rangehenaweisen. Den eraten
Preis erhleli in dlesem Jahr dle
Japanerin Natsuki Katsukawa
far ihre Arbeit _Samples from a
Microwoird‘. DOX (PoupErova 1,
Prag 7), bis ‚4.11.

Verioreoes Parsdbes. Zur Kunst
kamHenrl Rousseau (1844—1910)
erat spIt. Der gelernte ZČiiner
grill mit 40 Jahten tum Pinsel
Im Alter widmete em sich dsnn
gans der Kuost. un seine be‘

‘ acheidene Itente aufzubeaaern
Mit semen naiven Bildem vol
lem esotlscher Tleje und üppi
ger Llrwaider machte er tich
altmahlich einen Nsmen Ais
‚Grolšvater der Naiven Malerel
und des Surreaiiamua‘ wurde
Rousseau von Kiinstlern wie Pi
casso, Bráncuti, Delaunay und
Apoilinaire verehrt Der Fran‘
zose schuftraumhafte Biider el
nes lIngst verlorenen Paradie
sea; ieuchtende Farben und klare
Konturen kennzeichnen semen

GRAFIK DER GESCHICHTE

SWEET
DREAM. .

BABY/

US‘smerikanische Grafiken Sus drcl Jahrhunderten prIsen
Sier‘ die Nationsigalerie Rund 140 Bilder von den AnlEngen
der Druckkunst bos tur Gegenwart spiegeln die Geschichte
dnes Kontinents wider: von der Kobonlaizelt über dle amen
kanische Revolution bit tur Popkultur. Die Ausareltung zeigt
lrühere ikonen wte Fanny Palmer — die erste Frau, die in den
Verein gten Staaten ais professionelle Kúnstlerin von ihrer
Arbeit eben konnte und George Beilows. Letzterer schul
cahireiche Lithografien seiner Boxergemtlde und setzte sich

selnem grafischen Werk mit dem Ersten Weltkrieg aus
einander Zu sehen sind aber tuch Bilder modemner _Stars‘
darunter Jackson Pollock, der mit semen Action Paintings
berůhmtwurde. RoyLichtenatein undAndyWarhoi,derwohl
bekannteste Ventreter der Pop Art,

VaarRsnIpMs (Dukelských hrdinů 4Z Prag 7), hisS.).

Pinselstrich. Die Auaateliung
beieuchtet vor alien den lin
fluta seinea Schalfens aul die
tschechlsche Avantgsrde der
twanzigerJahre. PALIC KINSE(Ue
(Smromšsrsk‘ adn. 12, Prag I),
his 15,!.

Ailtag itoa Vororo. Dass der Pra.
gerStadtteil Bievnov neben den
lltesten Benedlktlnerkioster
Bóhmens tuch cine apannende
Geschichte vorweisen kann,
zeig, das Stadtmuaeum mit der
Ausstellung „In Schatten des
Kiosters, in Sichtwelte des Hra
dachin‘. Anhand hiatoriacher
Gegenstánde und Posikarten
sowie zahlreicher Gemalde und
Fotografien erhalten Beaucher
elnen Eindruck davon, wie es in
den ehemaligen Vorort Prags
bis Mizte des 20. Iahrhunderta
zuging. MUZEUM rn,4vwÍ80 MtSTA
PRAH Y lNa PofíČ( 52, Prag O), bis
30.10.

Grosz und die Satire, Dle GroS
stadt und ihre zwielichtigen
Gestalten gehbrten tu den The
men. an denen sich GeorgeGrosz
11893—19591 mit semen Bildem
abarbeitete. SpicIer, Trinker
und Prostituierte nit bissigen
Geselischaftabiidemn machte
sich Grosz ntcht nur Freunde. In
BÓhmen wurde der Berliner An-
fang der Zwanziger bekannt. ala
Sein Sammeiwerk _Ecce Homo‘
herauskam Seine Arbeiten be
einfiuaaten vide tschechische
KOnstler,vor ailemausdem lim‘
(cid der Sstireceatschrift ‚Trn‘
‚Dorn‘ Welche Spuren Groat

Sm ‚Verk von V Jtěch Tittelbach,
Františ k Tröster und Otakar
Mrkvička hmnterlieS, 1st im Gra
fik-Kabinett der Nationalgalerie
tu sehen. VREIRZNIP.4LAC (Dukel
sirých hrdinů 4Z Prag?), bis27 11.

Eleklronický Wstřižek zpracovala společnost NEWTON Media, a-s.
vňwe.nev,tonmediacz
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AKTUELLE AUSSTELLUNGEN

Wertvolle Drucke. Vor etwa 350
Jahren wurde die crate armeni‘
sche Blbe] gedrucki. Mil mehr
ala 20 koatbaren Exemplaren
gibt das Klementinum einen
Elnblick in die Buchkunst des
Landes. Neben Handschrlften
sind such wertvolle Drucke aus
dem 17. lahrhundert zta sehen
und Cin seltenes Messbuch
aus dem )ahr 1513. Em TeLl der
Schau widmet sich dem Vol.
kermord an den Arnenlern
wshrend des ErstenWeltlcriegs.
KLEMENSINIJM (Maridnské adn.,
Prag I). bis 25.10.

HELPER DES RUHMS

Fragen ohne Aneworoen. Be
wegende Ereigniase und atule
Momente zeigt die ‚Vlt Photo
Agency“ Im nest eriffneienCzech
Photo Centre In Nové Butovice.
Dle Bilder erzlhlen von politi
schen, kulturellen und gesell

‚ schaftlichenVeranderungenvon
a,,.. Kalien Krieg bis cur Gegenwart.
;) ‘ KonfllktetjndKrlsensindebenso

‚. ‚ . Themen wie Alliag und Mode.
Zu sehen sund unter anderem
dle Werke der 200? verstorbe
nen Kriegsfoiografin Alexandra

‘te- Boutat, des US-arnerikaniachen.4
j

Jotirnalisten Ron HavLy und
. des mebriach ausgezeichneten

Tschechen Antonin Kratochvíl.
‚ ‘‘ ~‘ 4 Czecu Pnoro CENTRE (Seydlerova

-‚-

-4

Marcantonio Raimondi war der einzlge Kupferstecher, dem
Ciorgio Vasari in seiner berUhmten Biografle Uber die Künstler
der Renaissance cin eigenes Kapitel widmete Mit mehr ala 300
Grafiken, die er nach den Bildem zeitgenůssischer Kanatler
schul‘, trug der italiener ms2geblich aur EnwicklungderRepro‘
duklion von Kunstwerken bei. Um 1510 traf Raimondi in Ron
aufRaífael — damu begann cine langjahrlge Zusamnenarbelt.
Für den Malerfertigie erzahlrelche Stiche, dle nlcht zuletzi zum
Ruhm Raffaels auch jenselts derAipen beitrugen. Ratmondla
technische Perfektlon beelnilusste ganze Generaiuonen von
Kupferstechern. Seine meisterhafien Grafiken prisentiert nun
die Natlonalgaterle.

ScuwARzeNRsssnnsJ.c (Hradčanské adn. 2, Prag I), bis 4.12.

auch die Eríahrungen,dieermit
dem Schwarzen Theater von lili
Srnec sammelte. Mit ihm reiste
er vici« Jahre um die Welt und
standselbat aufder Bahne. Zum
80. GeburtstagvonAnderlezeigt
das Gemeindehaua einen Quer‘
schnul Seiner Grafiken. Der
aberwiegendeTeilwurde bisher
noch nichi ausgestelit. Oaecwí
oas, (?Jdnt. Republiky 5, Prag 1),
bis 15.1.

Monumentale Pormen,Aufden
schmalen Grat zwiachen Skulp
tur und Architektur bewegen
sich die Arbeiten des Kansulers
liii Prihoda. In Seiner Jugend
verbrachte er vici Zeit im Wald.
So wurde Holz zu cinem wich.
ligen Material far Pfthoda. in
semen monumentalen Objek‘
ten formt er Holc und Metali zu
organischenund geometrischen
Figuren und lSast daraus unter
anderem raungreifende Spira.
len eniatehen. Die Ausstellung
zeigt Werke Přlhodas aus den
achtziger lahren bia heute; zu
sehen sind sic sowohi In den In
nenriumen des Schlosses Troja
ais auch ltn Garten. ZÁSIEK lItost

(U Trojského vlnku I. Prag 7),
blsSO.I0.

Verlorenes Paradies. Zur Kunst
kan Henri Rouaaesullěl4-‘l910)
erst spat Der gelernte Zöllner
griff mit 40 jahren zun Pinsel.
Im Alter widmete Cr aich dann
ganz der Kunst. um seine be‘
acheidene Rente aufzubessern.
Mil semen naiven Bildem voller
exotischerTiere und tippigerUr
wilder machie er sich allmih
uch elnen Namen. DerFranzoae

schuf traumhafte Bildem eines
lángst verlorenen Paradleses:
leuchtende Farben und klare
Konturen kennzeichnen semen

. . ~ r

Humorvolle Kritik Pioniere der
modernen ischechiachen Karl‘
katur sind im Haus cur Schwar‘
zen Muttergottes ausgeatelli.
Emil Filla, Antonin Procházka
und Zdeňek Kratochvll gehor
tenzu den groBen Künstlemn des
Kubismus. Un die Jahrhundert
wende suchten lie nach neuen
Auadrucksmitteln,mit denen sic
dle Welt ein(angen konnten. lhre
kublstischen Karikaturen stnd
bissige und wittige Zeitzeug
nisse, DleAusatellungzeigt Port
rats. Antlkriegsbilder und gesell
schaftakritiache Zeichnungen.
DaM U ČEJINEMATKYBOŽ( Ovocný
rrh 19, Prag I), his 12 1

Cine Serie in Auftrag, die ala
‚Botschaften an Václav Havel~
nun Teil dieser Ausstellung iso.
Ala Kansuler iat Ouha seit den
siebziger Jahren tatig. Ende der
Achtziger trat Cr der Gruppe
‚52115 — Pozdě ale přece IBes
Ser spit ais nic) bel, dle such ((Sm
Meinungafreiheit undkultureile
Vielfait einsetzte. in semen Ar
beiten reflektiert Biáha die Si~
tuation und das Verhalten des
lndividuums in cinem totalitě-
ren System. Musws,MomvTAmvm,
(Nerudova 13, Prag!), bis 30.10.

~ !

Cranach von alien Seiten. Lucas
Cranach der Alteme (1472—1553)
ver(ügte Uber cine so gut organi
sierte Werkstatt, daaa er bereits
zu Lebzeiten far seine Schnellig
keit und Qualitat gelobt wurde.
Bis hesle gilo er ala einer der
bedeutendaten und produktiva
ten Mater der Renaissance. Ei
nen Eindruck von Schaffen des
Künstlers und seiner Mitarbei.
Icr vermitteit dlese Ausatellung.
Besucher erhalten zudem einen
Einblickin dleErgebnlase kunst.
historischer Forschung. Seit
2009 widmei sich das interna•
tionaleProjekt ‚Digital Cranach
Archive‘ den Werk derCranach
Werkstati. Mithitfe von Infra
rotreflektografie zum Beiapiel
konnien die Kunsthistoriker in
liefere Farbachichten blicken.
STERNBEOSEÝ PALÁC (Hradčanské
adn. IS, Prag I), his 221

ulice, Prag 5), bis 30.11.

im Kuriositgtetskabinete. Det
menschloche Kórperund deasen
Veranderung im Lauf der Zeit
fsszonierte Jih Anderle schon
immer Eitelkett und Verging.
It hkett aind Thenen, die det
Künstler au(greift. lhn inspi
rieren die groflen Meia‘er der
Renaissance und des Baroch.
Bmnfiuss auf sein ‚Verk hatien

Pinseistrich. Die Werke des Ma‘
lers sind nun erstmais in Tsche‘
chien zu sehen. DieAuastellung
beleuchtet vor silem den Em‘
Huso aeines Schaffens auf die
tschechische Avanigarde der
zwanziger Jahre. PAL4CKINSK)‘C,:

(Staronoisrské ndm. 12. Prag V.
bis 15.1.

Mehr ats GIaa. Jedes Jahr im
Herbst konnen slchjunge Künst
ler urn den Stanialav-Libenaky
Preis bewerben. Benannt nach
cinem tschechischen Glaskimnsi‘
Icr und Pidagogen zeichnet er
Studenten aul, die sich Ln ihrer
Abachiussarbeit mit dem Me‘

dium Glas auseinandersetcen.
Die Ausstellung prasentiert Bei
Irige von Kunstlern aus aller
Welt. Sic vereint traditionelie
Ansitze in der Giasmacher~
kunst mit ungewohnlichen
Herangehensweisen. Deneraten
Preis erhielt un diesen Iahr dle
Japanermn Natsuki Kataukawa
(ür lhre Arbeit ‚Samptes from a
Microworlď. DOX (Poupěfova I,
Prag 7), bis 24.11,

Botschaíten an Havel. Seine
Kunst sei nicht politisch, hat
Václav Bláha atets betonu. Doch
seine Sanmler heGen das nicht
gelien Sic gaben mm lahr 2015

Eteklroniclý výstřižek zpracavata společnost NEWrON Medio a.s
‚wm.newlonnodia cx
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GaLerie DOX vystavuje díla vítězů mezinárodní skLářské vystavy
V ~lerii DOX si až do 14. listopadu můbu návštňvniei prohlódnout
vitňzné práce letošního ročníku mezinárodní soutěžnivystavy pm mlade
skláře —Stanislav LibenskýAward.

24. ň7en 2016. luk - redone portdfu

české sklo je světově uznávaným fenoménem. Na výstavě v Centru
současného umění DOX mohou návštěvníci prostřednictvím prací
nastupující—a nejen české - sklářské generace vidět Jak naši skláři
ovlivnili světové dění. Výstava ukazuje, jak se fenomén uměleckého
sklářstviv-yvijina mezinárodní úrovni. Vítězné dílo japonské umělkyně Natsuki

Kat suka vs a

Soutěž mladých sklářů ta archiv DOXu

Prestižní mezinárodní cena Stanislav Libenský Award, kterou zadává
Pražská galerie českého skla na základě hlasování odborné porot‘~ je každoročně udělována mladým umělcům
pracujícím se sklem. Tato výstava klade důraz na pestré a neotřelé přistupy ke sklu.

.‚Návštěvnícise můžou těšit no přehlídku děl za hmujici šperky, designové kousky, tradiční řemeslné práce. ole také
konceptuálniobjektyvyuživojícirizná média spadající spíše do volného uměnio videoartu.“ uvedla Kateřina Čapková,
ředitelka Pražské galerie českého skla. Na jednom místě tak lze zhlédnout a porovnatvelkou kulturní a uměleckou
rozmanitostvystavujících. kteří pocházejí z uměleckých škol na celém světě.

Účastnici zit zemi

Mezinárodní porota složená z respektovaných odborníků a sklářských výtvarníků vybrala v prvním kole soutěže 36
postupujících účastníků pocházejících z 18 zemí z celeho světa,

Poté byla vybránatrojice vitězů a udělena jedna zvláštni cena. ‚Pro porotu to byl těžký úkol. Nakonec jsme dospělik
volbě velmi rozdílných děl, všechno ovšem spojuje to. roje mottem soutěže Stonislov Libenský Award, tedy současný
přistup, který má schopnost vývoje.“ shrnula volbu vítězů předsedkyně poroty a ředitelka uměleckoprůmyslového
muzea v Praze Helena Koenigsmarková.

Vyhrály sklářky

A kdo že tedy zvítězil? Všechny ceny byly uděleny ženám sklářkám. Vítězkou se stala stejně jako loni Japonka Natsuki
Katsukawa za své Vzorky z mikrosvěta, inspirované mikroskopickým zobrazovanim a připomínajícípravěké živé
organismy.

Podle poroty je dílo autorkyzároveň silné něžné a vyznačuje sevynikajicím zvladnutim techniky. l-Ilavnicenou pro
vítězku je pobytve sklářské škole Pilchuck Glass School v USA.

Různorodá práce se sklem

Druhé místo obsadila Dánka Karma MaIling, která e sve praci nazvaneTranscendence experimentuje se surovinami a
kombinuje sklo s pískem a zeminou. Dlváktudíž mnůževtomto díle sklo nimat nejen jako křehké a užitkové.

Jako třeť se umístila Francouzka [blbi Salomée.ra zase ve svem vytvoru Časy, vytv~řejicím iluzi pohybu několika
skleněných sošekkoni, propojujevideo se sklem.

Zvláštní cenu porota udělila Australance Clare Peters za dílo naz ane Hledaní naděje.

Partnerem výstavyje hlavni město Praha, které je take partnerem Centra současného uměni DOX.

http://www.praha.eu/jnp/czJco delat v praze/kultura/muzea a vystavy/galerie dox vystavuje dila vit
ezu html
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České sklářství mělo ve světě odjakživa
ojedinělý věhlas. Před čtvrtstoletím však byly
některé kvalitní tradiční provozy zavřeny a mistři
v oboni ztratili práci. Jen obtížně na hadice nyní
navazujeme. Přesto z hodnotných kořenů vyrůstá
mladá generace a prosazuje se i v mezinárodní
konkurenci.

» Vzorky z mikrosvěta<‘.
Svědectvím snaženi současných absolventů

uměleckých škol ve sklářském umění jsou každo
roční soutěžní přehlídky »Stanislav Libenský
Award«. Naši mladí tvůrci se v obtížné meziná
rodní konkurenci velmi dobře uplatňuji — nad
šením, »fortelem« i výtvarnou nápaditostí.

Výsledky 8. ročníku prestižní soutěžní výstavy
uměleckého skla mladých tvůrců představuje do
14. listopadu Cennm současného uměni DOX
(Poupětova I, Praha 7). Návštěvníci mohou vidět,
jak se umělecké sklářství vyvíjí na mezinárodní
úrovni. Soustředěny zdejsou nejlepší práce absol
ventů vysokých uměleckých škol z mnoha zemi.
Tradičně se velmi úspěšně prosazuji práce mla
dých sklá«‘ z Japonska. Neuvěřitelným rozvojem
se vyznačují soutěžní práce z Čínské lidové
republiky. Také naši absolventi si vedou dobře.
Mezinárodní porota, složená z respektovaných
odborníků a sklářských výtvarníků, vybrala nej
dříve 36 postupujících účastníku z 18 zemi. Na
základě hodnoceni odborné poroty byla určena

trojice vítězů a udělena jedna zvláštní cena. První
místo získala Japonka Natsuki Katsukawa s dílem
Vzorky z mikrosvěta. Je inspirováno mikrosko
pickým zobrazováním reality a připomíná pravěké
živé organismy. Podle poroty jde o dilo současně
silné i něžné. vyznačujici se vynikajícím zvládnu
tím techniky. Druhé místo obsadila Karma Mallin

- awhiv

gová z Dánska. Ta ve své práci aplikuje přístup,
který se blíží výzkumu, experimentuje se surovi
nami a kombinuje sklo s pískem a zeminou. Jako
třetí se umístila Ebibi Salomée z Francie. Sklo
propojuje s videem a dostává tak do pohybu mate
riál, který jsme zvyklí vnímat pouze staticky.
Navázala na přistup využiti skla v animaci. Její
dilo s motivem pádících koni evokuje hravost
a pozitivní emoce. Zvláštní cenu obdržela Clare
Petersová z Austrálie. Kombinuje optické sklo
s textem a zejména se světlem, jež vnímá jako
metaforu transformace a naděje.

»Pro porotu bylo rozhodováni těžkým úkolem.
Zastoupené práce totiž obsahují různorodé pWsw
py ke sklu — od experimentu po !tmeslo,« uvedla
předsedkyně poroty a ředitelka Uměleckoprůmy
slového muzea v Praze Helena Koenigsmarkovi
»Nakonec jsme dospěli k volbě velmi rozdílných
děl. Všechna spojuje to, co je mottem soutěže
Stanislav Libenský A ward — tedy současný
p5swp, který má schopnost vývoje.<‘ (the)

Ve znamení skla

J

Vítězná práce, kterou do soutěže zaslala japonská autorka Nacuki Kacukawaová pod názvem

Elektronický výstřižek zpracovala společnost NEWTON Media, as.
~w newtonmedia Cz


