
 STANISLAV LIBENSKÝ AWARD 2018 

Soutěžní podmínky 

 

ÚČEL 

Soutěžní výstava Stanislav Libenský Award (SLA) se poprvé konala v roce 2009, a to jako jediná 

mezinárodní soutěžní výstava skla na světě, do které se mohli hlásit čerství absolventi. Na každé z 

předcházejících výstav bylo k vidění mnoho vynikajících děl ze 40 zemí a 50 vysokých škol.  

Stanislav Libenský je považován za významného českého sklářského umělce a pedagoga, jehož díla 

vytvořena ve spolupráci s Jaroslavou Brychtovou, jsou vystavena v muzeích a galeriích po celém světě. 

Kromě vlastní tvorby rovněž vyučoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a byl ředitelem a 

pedagogem na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě, kde také trvale žil a tvořil po 

většinu svého života.   

Soutěž slouží k mezinárodní prezentaci mladých sklářských umělců. Cílem soutěže je pomoci rozvíjet mezi 

nimi sklářské umění a porovnávat různé přístupy a způsoby práce. Iniciátor soutěže – Pražská galerie 

českého skla (PGČS) doufá, že díky této soutěži a následné dlouhodobé výstavě pomůže mladým umělcům 

vstoupit do světa businessu a prozkoumat potenciál skla.  

 

Organizátor 

Pražská galerie českého skla, o.p.s. (PGČS) 

 

Orborný garant 

Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D. (CZE), vedoucí sbírky skla Keramiky a porcelánu v Uměleckoprůmyslovém museu v 

Praze 

 

HLAVNÍ CENA 

První cena je třítýdenní letní studijní pobyt na škole Pilchuck Glass School v USA s možností zapsat se 

v roce 2019 do kurzů dle vlastního výběru.  

 

POŽADAVKY PRO PŘIHLÁŠENÍ SE DO SOUTĚŽE 

 

 Uchazeč(ka) musí absolvovat v roce 2018 (bakalářské nebo magisterské studium)               a 

přihlášené dílo musí být jeho absolventskou prací.  

  Práce musí být obhájena na vysoké škole, ze které se uchazeč(ka) hlásí.  

 Lze přihlásit jakékoli dílo, avšak musí být vyrobeno převážně ze skla. Technika může být 

libovolná.  

 Dílo musí být dokončeno. Neúplná nebo nehmotná díla (např. nápady, náčrtky nebo výkresy) 

nebudou přijata.  

 Každý uchazeč může přihlásit pouze jedno dílo, které musí být k dispozici pro výstavu v termínu 

20.9.-19.11.2018. 

 Soutěž není věkově omezena.  

 

PŘIHLÁŠKY  

 

 Vyplněný online registrační formulář/přihláška  

 Popis díla (umělecký záměr/anotace) max. 120 slov – v češtině i angličtině * 

                                                 
* V případě, že budete v prvním kole soutěže vybráni, budou tyto informace a fotografie budou použity v katalogu vydaném k Stanislav Libenský Award 

2018 a ve výstavě.  
Autor, který poskytne Pražské galerii českého skla ze svého archivu ilustrační fotografie vztahující se k dílu nebo jeho tvorbě, prohlašuje, že je 
oprávněným nositelem majetkových práv k těmto fotografiím. Zároveň prohlašuje, že je oprávněn licenci k jejich užití (zejména jejich rozšiřováním 
v podobě tiskové nebo sdělováním v jejich elektronické podobě) dále poskytnout bezúplatně Uživateli pro účely katalogu a další mediální prezentace 
Výstavy. V případě, že by tomu tak nebylo, je Autor odpovědný za škodu, která by Uživateli nebo jiné osobě v souvislosti s jejich užitím vznikla. 

 



 Fotografii uchazeče  * 

 Fotografie díla (minimální velikost fotografie je 300 DPI) * 

 Je možno předložit až tři digitální fotografie. Dbejte na to, aby každá fotografie zobrazovala dílo z 

různých úhlů nebo v detailech, aby porotci mohli dílu správně porozumět. Fotografie se použijí 

při prvním kole výběru.  

 Jakmile je dílo vybráno, nelze ho ze soutěže stáhnout.  

 

VYPLNĚNÁ ONLINE PŘIHLÁŠKA SPOLU S PŘILOŽENOU FOTOGRAFIÍ PŘIHLAŠOVANÉHO DÍLA, 

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS A ANOTACE DÍLA V ČEŠTINĚ A ANGLIČTINĚ MUSÍ BÝT ODESLÁNA NEJPOZDĚJI 

DO STŘEDY 27. 6. 2018 DO PŮLNOCI (CET)!!!. 

 

VÝBĚR  

 Objekt se bude posuzovat na základě konceptu a provedení.  

 Výsledky prvního kola výběru budou vycházet ze zaslaných digitálních fotografií.  

 Závěrečné hodnocení v druhém kole bude vycházet ze skutečných děl a bude se konat 20. 9. 

2018. Výběr děl porotou je konečný.  

 Porota nebude poskytovat zpětnou vazbu na nevybraná přihlášená díla.  

 Porota může odmítnout předložená díla pro prezentaci, pokud se neshodují s vybraným 

fotografickým materiálem.  

 PGČS může vyloučit umělce, kteří nesplní podmínky před, během nebo po hodnocení poroty.  

 Nominovaní uchazeči na SLA18 budou, zveřejni na FB 

www.facebook.com/StanislavLibenskyAward v druhé polovině července 2018 a budou 

kontaktováni e-mailem. Nevybraní účastníci budou rovněž informováni e-mailem.  

 Nominovaní obdrží Licenční smlouvu (jinými slovy smlouvu o výpůjčce). Podmínkou pro účast 

na výstavě SLA18 je podpis této smlouvy a její doručení do 15. 8. 2018 (podepsanou, 

naskenovanou kopii stačí poslat mailem, případně zašlete 2 kopie poštou na níže uvedenou 

adresu Pražské galerie českého skla).  

 

NÁSLEDUJÍCÍ BODY PLATÍ POUZE PRO UCHAZEČE VYBRANÉ V PRVNÍM KOLE 

Přesto si je prosím, pozorně přečtěte, abyste porozuměli celému procesu výstavy. 

 

PŘEPRAVA  

 V případě, že se neúčastníte instalace díla je nutné, aby bylo dílo doručeno nejpozději do 13. 9. 

2018. 

 Kandidáti jsou plně odpovědni za kvalitní zabalení objektu zajištění a uhrazení přepravy a 

pojištění zásilky tam i zpět. Poškozené objekty nebudou do výstavy zařazeny.  

 PGČS nenese žádnou zodpovědnost za ztrátu nebo poškození děl během přepravy.  

 Zásilku je třeba zaslat nebo osobně doručit na adresu:  

 

Příjemce:  Pražská galerie českého skla           Místo doručení:  DOX 

Petrohradská 216/3     Poupětova 1 

Praha 10, 101 00     Praha 7, 170 00 

       Kontakt: Jan Slavík 

       +420 602 272 989 

 

 Balení by mělo být použitelné pro zpětné zaslání. Je třeba ho jasně označit jménem uchazeče a 

názvem objektu.  

                                                 
  
  



 

INSTALACE  

 Doporučuje se osobní účast při instalaci, která bude probíhat mezi 17. - 18. 9. 2018 přímo v 

prostorách výstavy.  

 Všechny zvláštní požadavky na zavěšení nebo umístění objektu musí být v zásilce s objektem a 

spolu s jasně popsanými instrukcemi a nejlépe vizuálním materiálem pro vybalení, zabalení a 

umístění objektu. Uchazeč by měl sdělit, zda dílo požaduje speciální osvětlení či má-li osvětlení 

vlastní. PGČS se pokusí těmto přáním vyhovět – s určitým omezením (např. vzhledem k velikosti 

díla bude vystavena pouze část).  

 V případě, že vystavující má specifické požadavky (př. velikost soklu, video, tablet) musí to je 

zajistit sám. PGČS se mu pokusí pomoci. 

 PGČS však nenese žádnou zodpovědnost v případě, že dílo nebude při závěrečném hodnocení a na 

výstavě správně vystaveno v důsledku nadměrně složitých požadavků na montáž/ instalaci.  

 

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZE STANISLAV LIBENSKÝ AWARD 2018 

 Závěrečné hodnocení proběhne dopoledne 20. 9. 2018 

 Oficiální slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen – galavečer se bude konat 20. 9. 2018 

v 18:00. Osobní účast se doporučuje!  

 Po slavnostním galavečeru bude v 19:00 následovat vernisáž výstavy.  

 Všichni uchazeči (včetně nevybraných) obdrží VIP pozvánku pro 2 osoby.  

 Všechna díla postoupená k závěrečnému hodnocení budou součástí výstavy Stanislav Libenský 

Award 2018.  

 

KATALOG  

 Bude publikován katalog výstavy (česko-anglický), který bude obsahovat fotografie, zaslané 

autory, všech vybraných děl v prvním kole.  

 Katalog bude zahrnovat uchazečův popis díla (umělecký záměr – anotace), techniku díla, rozměry, 

fotografii uchazeče a díla. PGČS může rozhodnout, která fotografie se do katalogu vybere a 

částečně upravit text (většinou zkrátit).  

 Každý uchazeč, jehož dílo postoupilo k závěrečnému hodnocení, obdrží zdarma dva výtisky 

katalogu.  

 

SPRÁVA DĚL BĚHEM VÝSTAVY  

 Pravidla týkající se využívání práv duševního vlastnictví jsou následující: organizátoři a další 

zainteresované veřejné organizace smí volně využívat práv k duševnímu vlastnictví předložených 

děl pro účely styku s veřejností a výstavní účely. To zahrnuje bezplatné využití předložených 

digitálních fotografií pro katalog výstavy a dalších materiálů, jež slouží k propagaci výstavy.  

 Práva k duševnímu vlastnictví předloženého díla zůstávají zcela na straně umělce. Na takovéto 

využívání práv k duševnímu vlastnictví nebude uvaleno žádné časové omezení.  

 Výstavní objekty budou pojištěny proti požáru, přírodním katastrofám nebo krádeži, nikoliv proti 

rozbití.  

 

 

SPRÁVA DĚL PO KONÁNÍ VÝSTAVY  

 V přihlášce označte, zda po skončení výstavy souhlasíte s prodejem díla. V případě zájmu o koupi, 

a pokud žadatel souhlasil s prodejem svého díla, bude toto dílo prodáno na základě ceny, která 

byla uvedena v přihlášce plus provize PGČS.  

 V případě zájmu lze dílo po skončení výstavy vystavovat v prostorách PGČS (délka bude 

upřesněna ve smlouvě). V takovém případě se musí podepsat nová Licenční smlouva. Výstavní 



prostor PGČS není velký, proto zde nemohou být vystaveny všechny objekty. PGČS nemusí 

některý z objektů na výstavu přijmout.  

 V případě, že dílo není během výstavy ani během vystavení v prostorách PGČS prodáno a uchazeč 
nebude požadovat jeho vrácení, může být věnováno do stálé sbírky PGČS. V licenční smlouvě budete 
moci uvést, zda o tomto kroku uvažujete či nikoli. 

 
DEINSTALACE A VRACENÍ DĚL  

 Deinstalace bude po 19. 11. 2018. Během deinstalace si budete moci své objekty vyzvednout 

osobně. 

 Jestliže dílo nebylo prodáno, nebude dále vystaveno v prostorách PGČS nebo nestane-li se součástí 

stálé sbírky PGČS – musí být vráceno umělci. Po ukončení výstavy může být na základě dohody 

vyzvednuto v PGČS, nebo si autor zajistí jeho zaslání prostřednictvím oficiálního dopravce. 

Transport zpět a případné pojistné je hrazeno vystavujícím.  

 Opětovné zabalení děl bude provedeno profesionálními uměleckými specialisty. Pokud uchazeč 

při obdržení díla zjistí jakékoliv poškození, musí se obrátit na přepravní společnosti.  

 Pokud dojde k poškození díla během přepravy, je třeba se obrátit na přepravní společnost, nikoliv 

na PGČS. 

 

 

 

 

KONTAKT  

Pražská galerie české skla  

Petrohradská 216/3, 101 00 Praha 10, Česká republika 

Email: info@praguegallery.com 

 


