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Editorial

Nedávno se v Ceské republice konaly dve

akce, které by nemely Udnému zájemci

o sklo, at profesionálovi ci laikovi, zustat

lhostejné. Nejdríve byl 20. zárí na Praž

ském hrade zahájen již 4. roffiik soutežní

výstavy svetového skla Stanislav Libenský

Award 2012. Majestátní prostory ambitu

klá~tera sv. Jirí zaplnila dila témH padesáti

studenooJ vysokých ~kol ~ech svetadíhi.

Hodnotící komise projektu, za kterým

od pocátku stojí ITažská galerie ceského

skla, vždy ocenuje tvurcí odvahu mladých

autoru. Odvahu postavit se s vlastní vizi

vžitým konvencím, jako to kdysi uanili

Stanislav Libenský a Jaroslava Brychto

vá, celosvetove uznávaní spoluzakladate

lé vnímáni skla jako vhodné matéric: pro

umelecké sebevyjádrc:ní.

Ale nejen diky této slavné dvojicí má teské

sklo ve výtvarném svete stále respektované

jméno. Potvrzuje to i XI. Mezinárodni sklár

ské sympozium IGS konané ve dnech 4.-7.

ríjna v Novém Boru a okolí. Témer sedmdesát

výtvarníku si zde mohlo za pomoci excelent

nich sklárskýl:h mistru a podpory mistnkh

sklárskýl:h firem plnit sny o .ntm. skle_

Na výsledcích sympozia proto neni pow

ruhodná jen fantazie a nápaditost umelcu

z cel810 sveta. a Je také zrutnost reských

skláru, kteri dokáži pomoci svých paži dávat

predstavám tvar a objem. Na nekolik dni se

z Novoborska stala továrna na sny udržovaná

v chodu nad~enim úcastniku, drinou potada

telu a vdkorysostí firem i partnenJ.

Sklárské pi~taly se na cas staly magickými

hudebními nástroji tajemného muže z Ha

meln, který privábil do mesta pod horou

Klíc nikoliv stovky, ale tisíce ná~tevníku.

A jakou zvolil ze svého repertoáru pisen, že

ji nešlo odolat? Prc:ci.teskt sklo lije!·
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Sklári a keramici, prosím.

podporujte svuj casopis!

PbDr. Petr Nový

Sif~dahor



Sldenené mestecko Železný Brod 2012

Barevná príloha ke krátké zpráve na S. 248

Stanislav Libenský Award 2012

Barevná príloha k clánku na s. 252 (toto www.prazskagalerie.cz)

Laureátka ceny Stanislav Libenský Award 2012
Natsuho Enomoto z Japonska

Zleva: Oldrich Palata, Helena Koenigsmarková,
Jaroslava Brychtová a Oldrich Pllva

Letní sldársl<á dílna 2012 v Železném Brade

Barevná príloha ke krátké zpráve na s. 252 (toto M. Hlubucek)

~
1. Student vSUP Jakup Petr pri práci

2. Výtvarník Ondrej Strnadel tvrauje objekt;
v pozadí sklárský mistr Emil Matejka

3. Sklárský mistr Lukáš Suk a Jaroslav Bu
kovský tvarujl vázu pro výtvarníci Gizelu
Sab6kovou

• 242 - Barevná phloha
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Stanislav Libensl<ý Award 2012

Prestižní mezínárodní soutež pro ••1u
denty vysokých umeleckých škol Sta
nislav Libenský Award, mezi jejiž me
diální partnery patri též casopís Sklár
a keramik. ZIIá víteze letošního rocní
ku. Oficiálni výsledky byly vyhlášeny
v rámci slavnostního galavecera. který
se konal ve ctvrtek 20. zárí v Nové Ga
lerii Pražského hradu.

I. Stanislav Ubenský Award 2012 ziskala
Natsubo Enomoto. Japonsko, za _Por
trét o objemu 68 tisíc cmJ-. Porota oce
nila socharské kvality rozmerného
oujektu, který vyniká napetím mezí
masivni formou tvaru a delikátnimi

detaily. OftJanickým zpusouem wu
razuje imaginárni portrét blizké oso
by: Jsi prach a v prach se obrátiš.

II. Stanislav Ubenský Award 2012 ziskala
Zuzana Kubelková, Ceská republika,
za _Proces deformace-o Podle hod
noceni poroty autorka v souladu

• 252 - výstavy a souteže

1) Natsuho Enomoto, Portrét o objemu
68 tisíc mJ,1.cena

2) Zuzana Kubelková, Proces deformace,
2. cena

3) Andrej lancovic, Geometria (detail),
3. cena

Foto v~e www.prazskagalerle.cz

s názvem díla pracuje inovativnim
zpl.sobem s deformací materiálu ve
žhavém stavu. Tento proces je doko
nale zakonzervován v prezentova
ném objektu, který zobrazuje mezní
stav akce a reakce.

lil. Stanislav Ubenský Award 2012 získal
Andrej jCllIcovic. Slovenská republika,
za mnohovrstevnatou kolekci objek
tli z cyklu _Geomctria", která rozma
nitým zpl.sobem pracuje se základ
nimi barvami, geometrickými tvary
a jejich sestavami. Komise ocenila
také dokonalé remeslné zpracování.

Zvláštní cena firmy Riickl uyla udele
na Tutánc Bartošové z Univerzity Jana
Evangelisty Purkyne v Ústí nad l.3bem
za dilo _Soubor stolníbo skla-.

Cena spolecnosti LASVITza design byla
udelena I'ctcrovi Durišovi z Vysoké školy
výtvarných umcni v Bratislaw za dílo
"Colostruction", pri jehož tvorbe autor

využil tradicní technologic foukání skla
v novém kontextu a Zelpoužití bežných
tvarl. k vytvorení sklenené koláže.
Odborná porota zasedla ve složeni: Uta
M. KJotz, M. A. prof. Jirí Hamlba, Mgr.
Oldrich Palata, Mgr. Milan Hlavd. Ph.
D.,ak. soch. Oldrich Níva, doc. PhDr. Jiri
Šetlík a prof. ak. ardl. Jindrich Smetana.
Pro vítezku!. Stanislav Lil>enskýAward
je pripraven trítýdenní letní stud ijní
pobyt na renomované Pilchuck Glass
School v USA. Druhou cenu. týden
ní pobyt ve sklárne vcetne ubytová
ni, vzorování a kapesného, poskytla
spolecnost AJETO. Vítez zvláštní ceny
spolecnosti LASVIT za nejlepší design
obdržel šek v hodnote 5000 USD. Vítez

zvláštní ceny sklárny Riickl Crystal zis
kal pctidenní stáž ve sklárne v Nižbo
ru, zahrnující vzorová ní na huti. mož
nost konzultace s pracovniky sklárny.
ubytováni a dopravu.
J ctvrtý rocník Stanislav Lil>enský
Award je poctou nejwtšímu Ctskému
sklárskému výtvarníkovi a záro~Ú j(~
dinecnou celosvctovou ph' hlídkou mla
dé nastupující generace skláru. Letos
se o zisk ocenení ucházelo 48 studentu

z celého sveta. Prezentace prací úcast
níkl. Stanislav Li\>t'nský Awan! 2012,
spojená s výstavou Cherchez la femme
- spolecná ('C••1a Brychtová-Lil>enský.je
do 30. listopadu k videní v ambitu kláš
kra sv. Jirí na Prahkém hrade. Mimo
rádne inspirativní konfrontace tvorby
nejmladší generac(' sklárských výtvar
níkl. a legendární sklárské dvojice Li
benský-Brychtová nabízi pozoruhodný
zážitek ZIlalnim i široké ~rejno ••1i.
Výstavu provází vydání cesko-anglické
ho katalog u a rada zajímavých dopro
vodných akcí.
Výstava Stanislav Libenský Award
2012 & Cherchez la femme se koná pod
záštítou manželky prezídenta repub
liky paní Livie Klausové, ministryne
kultury Aleny Hanákové, výivarnice
Jaroslavy Brychtové a primátora hlav
ního me••1a Prahy Bohuslava Svobo
dy. Poradateli jsou Správa Pražského
hradu, Pražská galerie ceského skla
a UmeleckoprlJJnyslové museum v Pra
ze. Iniciátorem celého projektu je Praž
ská galerie ceského skla.

(podle tiskové zprávy z 21. 9.2012; red)


