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rozhovor

Kupka  
StaniSlav libenSký je

Je jediná na světě a nese jméno jedinečného 
skláře a profesora – Cena Stanislava Libenského. 
Přihlásit se do ní mohou absolventi bakalářského 
nebo magisterského studia z celého světa, kteří 
ve své závěrečné práci použijí sklo. V Praze se tak 
za šest let, kdy soutěž probíhá, představilo 206 
tvůrců ze 46 sklářských škol a 32 zemí. A to také 
díky Stanislavu Libenskému.  „Jeho vliv v zahraničí 
je obrovský. Ať vejdete kdekoli na světě do galerie 
a je jedno, že jste v New Yorku, nebo Tokiu, 
všichni ho znají,“ říká Kateřina Čapková, ředitelka 
soutěže Stanislav Libenský Award. 

českého skla

Opravdu jste se nikdy 
nesetkala s tím, 
že by třeba někdo 
ze zahraničních 
účastníků nevěděl, 
po kom je cena 
pojmenovaná? 

Ne nikdy.  A obrovsky nám pomáhá, že se 
ceny jmenují po Stanislavu Libenském. Tím 
nechci snižovat význam dalších českých 
výborných sklářů, ale pan Libenský je 
opravdu guru, kterého všichni bez výjimky 
obdivují a uznávají. 

Ani u mladé generace, tedy 
studentů, pro něž soutěž 

připravujete, se vám nestalo, že se 
někdo ptal: A kdo to je? 
Ne, opravdu jsem se nesetkala s tím, že by 
ho někdo z nich neznal. 

Co se vám vybaví, když se 
řekne Stanislav Libenský? 

Myslím si, že on je takovým Františkem 
Kupkou českého skla. Akorát originál 
Františka Kupky stojí  více než originál 
Stanislava Libenského, přitom obojí 
má pro člověka stejně nepopsatelnou 
duchovní a uměleckou hodnotu. Rozdíl je 
v tom, že chcete-li do umění investovat, 
sklo je – zatím – dostupnější. 

Nese přehlídka pouze jméno 
Stanislava Libenského, nebo 

bychom tam našli i další spojitosti? 
Musí jít třeba o tavené sklo, což byl 
jeho mistrovský obor? 
Máte pravdu, že on je mistr tavené 
plastiky a spolu s jeho ženou Jaroslavou 
Brychtovou ji znovu objevil a proslavil. 
Nicméně my nechceme někoho hodnotit 

podle techniky, jakou se sklem pracuje. 
Vycházíme z toho, že byl uznávaným 
pedagog a podporoval mladé umělce. 
Proto i my je chceme podpořit a nemáme 
dané přesné kritérium, jak mají díla 
vzniknout. Také mezinárodní porota, 
v níž jsou zastoupeni kurátoři, umělci 
samotní, historici a podobně, se každý rok 
obměňuje. Tím je dáno, že se každý rok 
shodne na něčem jiném. Letos to tedy byli 
Munchies Michaely Mertlové, u níž porota 
ocenila její originalitu a detailní popis, jak 
k dílu dospěla a jak ho vytvořila.

Jak vážnou měla vítězka 
konkurenci? 

Soutěž je vypisována pro čerstvé 
absolventy, tedy pro bakaláře nebo 
magistry a jsme jediná soutěž tohoto 
druhu na světě. Tedy oproti jiným, kde 

je omezujícím kritériem například věk, 
se této soutěže většina mladých sklářů 
může zúčastnit pouze jednou, maximálně 
dvakrát za život, pokud po bakalářském 
studiu pokračuje ještě v magisterském 
a v obou případech se přihlásí. Do 
letošního ročníku se přihlásil rekordní 
počet umělců – rovná stovka. Konkurence 
byla tedy velmi vysoká. Z toho množství 
přihlášených odborná porota vybrala 39 
nejlepších, které jsou do poloviny prosince 
2014 k vidění v Arts Salonu S v Tančícím 
domě v Praze. 

Proč právě to omezení pouze 
pro absolventy? 

Naším cílem bylo pomoci mladým 
umělcům - sklářům v bodě, kdy  končí 
ve škole a najednou nevědí a mohou 
tápat, co dál. V této situaci jsme 
jim chtěli pomoci, ukázat, že se dá 
vystavovat i mimo školní prostory, že je 
tady mezinárodní soutěž, která přináší 
konfrontaci s díly z jiného světa. I přesto, 
že někteří z nich již tuto zkušenost 
mají, naše výstava je unikátní v její 
rozmanitosti a přístupu ke sklu jednotlivých 
vystavujících.  

Co tedy vše rozhoduje 
o vítězi. Pouze nápad? 

Nebo si musí absolventi svá díla 
i vyrobit? 
Do toho my jim nemluvíme, porota oceňuje 
samozřejmě jak nápad, tak i řemeslné 
zpracování. Ale protože si je vědoma toho, 
že ne každý dokážeme všechno, tak pokud 
si dobrý designér najde dobrého skláře, 
je to jeho manažerský počin a ten se také 
cení. Není tedy podmínkou, že si autoři 
musejí své dílo sami vyrobit. Ale chceme 
toho po nich více, než je jen nápad. Protože 

všechny přihlášené exponáty zařazujeme 
do katalogu, musí si každý ze studentů 
zajistit nafocení díla v příslušné kvalitě, 
vytvořit anotaci, Stejně tak si zajišťují vše 
potřebné pro transport, k čemuž potřebují 
speciální bednu či zabalení. Účast v naší 
soutěži je tedy i určitou prověrkou, zda se 
umějí samo o sebe postarat.

Letos proběhl už šestý ročník. 
Máte informace o tom, že 

by se některý z držitelů Stanislav 
Libenský Award nějak výrazně 
prosadil, nebo mu vítězství hodně 
pomohlo v dalším profesním životě? 
Třeba ve třetím ročníku zvítězil Jiří Růžička, 
což byl český absolvent, který pak jel na 
třítýdenní pobyt ve sklářské škole Pilchuck 
Glass School do Spojených států. On do 
té nikdy neletěl letadlem, nikdy nežádal 
o vízum, dokonce ani neuměl moc 
dobře anglicky. Všechno toto jako náš 
vítěz podstoupil a pomohlo mu to nejen 
v profesním životě, ale v životě celkem. 
I když to byl prý pro něj zpočátku horor, 
pak nám obrovsky děkoval za příležitost.  
A druhým příkladem jsou vítězové 
loňského a předloňského ročníku. Povedlo 
se navázat spolupráci s aukční síní 
Dorotheum a ta nám na podzim do svého 
aukčního programu zařazuje vítězná díla.    
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze tak  
zařadilo do svých sbírek vítězná díla.

A pokračují někdo z nich 
v práci skláře? 

První vítězka Stanislav Libenský Award 
2009, Soňa Třeštíková, je velmi aktivní 
sklářka. S manželem se sklu věnují 
i nadále vystavují. Samozřejmě jsou i mezi 
vítězi příběhy lidí, kteří té práce nechali, 
protože na to nejsou finance. Ale když 

O
Třetí příčku získala Zuzana Kubelková z České 
republiky a její My Chemical Romance.

Vítězům osobně gratulovala Jaroslava 
Brychtová, manželka Stanislava Libenského.

Cenu Stanislav Libesnký Award 2014 získala Michaely Mertlové za dílo Munchies, u něhož porota ocenila 
originalitu – k výrobě použila odlitky vlastního chrupu - a detailní popis, jak k dílu dospěla a jak ho vytvořila.

Kateřina Čapková, ředitelka soutěže  
Stanislav Libenský Award

zavzpomínám na vítěze, tak všichni se 
sklem v nějaké podobě pokračují, někteří 
v doktorandském studiu, jiní mají vlastní 
designerská studia. 

Je tato cena a mezinárodní 
zájem o ní i znamením toho, 

že české sklo se opět stává, 
podobně třeba jako to užitkové, 
světovým? 
Za posledních šest let je letos potřetí vítěz 
z České republiky, letos ze třech oceněných 
byli Češi dokonce dva mezi třemi prvními, 
což si myslím, že jsou dobré zprávy pro 
české sklo a vůbec výuku sklářství na 
českých vysokých školách. Přitom tady 
je třeba ještě jednou podotknout, že díla 
hodnotí mezinárodní porota na základě 
vystavených exponátů. Nikoli podle toho 
odkud vystavovatelé pocházejí.  

Vy jste měla mezi díly své 
favority?

Tím, že u nás není požadavek, jakou 
technikou musejí účastníci práci vytvořit, 
tak nerada srovnávám. Ale zvlášť u umění 
je to velmi ošemetné, protože každý 
máme jiné oči a každý to vnímáme jinak, 
někdo ocení detailní broušení sklo, jiný je 
fascinován velkými plastikami.  ❚


