Západočeské muzeum v Plzni,
příspěvková organizace
Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň
T: 378 370 111 / F: 378 370 150
E: info@zcm.cz / www.zcm.cz

Tisková zpráva 13. 6. 2019

XVI. Trienále umělecké knižní vazby
Společenstvo českých knihařů a Západočeské muzeum v Plzni
Po létech střídání různých pořadatelských měst a institucí se uskuteční XVI. Trienále umělecké knižní vazby
již potřetí v Plzni. Tradice umělecké knižní vazby, která má počátky na přelomu 19. a 20. století, kdy se
formovala hnutí za obnovu knižní kultury vůbec, je v českých zemích velmi silná. Přes různé periody lze za
moderní počátek této soutěžní přehlídky považovat rok 1973, kdy byla v Třebíči uspořádána výstavka
tehdejších mistrů v tomto oboru. Aktivita několika jedinců nakonec vyústila v bohatou kulturní činnost
Společenstva českých knihařů a pravidelně se opakující soutěž Trienále umělecké knižní vazby. Po létech
střídání různých pořadatelských měst a institucí přichází Trienále v roce 2013 do Plzně, aby zde ve
spolupráci se Západočeským muzeem, navázalo na předchozí soutěžní přehlídky.
Vystavené práce se vyznačují originalitou a mistrovským zpracováním. Zaujme i použití nových, netradičních
materiálů. Řada knihařů úzce spolupracuje s předními českými výtvarníky (B. Jirků, A. Born, G. Hujber aj.)
Někteří z nich se sami stávají aktivními autory, jako např. manželé Miroslava a Lubomír Krupkovi z Ateliéru
Krupka nebo Daniel Nesnídal ze Semtěši. Knihy, které vytváří, patří řadu let mezi skvosty české knižní
kultury.
Letošní ročník Trienále svědčí o nové vlně zájmu o toto téměř zapomenuté řemeslo i ze strany mladých
studentů specializovaných škol. Do soutěže se letos zapojili studenti Fakulty designu a umění Ladislava
Sutnara Západočeské univerzity v Plzni a Grafické školy „Hellichovka“ v Praze. Na výstavě se ovšem
představí i další školy: Fakulta restaurování Univerzity Pardubice se sídlem v Litomyšli, Střední odborná
škola a Střední odborné učiliště v Lanškrouně, Střední škola grafická v Brně, Střední škola Aloyse Klara
v Praze, fakultní škola FTVS UK, Střední umělecká škola grafická v Jihlavě, Vyšší odborná škola grafická
a Střední průmyslová škola grafická Praha a Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze.
Slavnostní vernisáž výstavy proběhne v pátek 21. 6. 2019 ve 14.00 hodin v přednáškovém sále
Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého sady 2, Plzeň. Případní zájemci budou mít možnost v prostorách
knihovny zhlédnout také malou výstavu knižních vazeb ze sbírkového fondu Západočeského muzea v Plzni.
Během slavnostní zahájení výstavy budou předána také ocenění autorům vítězných prací.
Cenu Jindřicha Svobody si odnese doc. Eliška Čabalová za výjimečně kvalitní kolekci uměleckých knižních
vazeb.
Cenu Jiřího Hadlače získá Miroslava a Lubomír Krupkovi z Ateliéru Krupka za knihu Matematická poezie.
Cenu Otto Blažka za nejlépe řemeslně zpracovanou knihu získají tito knihaři:
doc. Eliška Čabalová za knihu Hledání strašidla, Helena Klinderová za knihu Obrázky ze starých Budějovic
a Kateřina a Marek Stašovi za knihu Zimní cesta.

Součástí XVI. Trienále umělecké knižní vazby je XXIII. Mezinárodní seminář Společenstva českých knihařů,
který se uskuteční ve dnech 20. – 22. 6. 2019 v přednáškovém sále Západočeského muzea v Plzni.
Přehlídka umělecké knižní vazby bude probíhat v Západočeském muzeu v Plzni, Kopeckého sady 2, Plzeň
od 22. 6. do 21. 7. 2019 denně (kromě pondělí) od 10 do 18 hodin.
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