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XV. Trienále českého ex libris 2017
V pátek 6. října 2017 byly předány ceny vítězům XV. Trienále českého ex libris 2017 a zároveň byla
zahájena stejnojmenná výstava ve výstavní síni v Divadle Karla Pippicha v Chrudimi. Kabinet ex libris
Památníku národního písemnictví ve spolupráci s Chrudimskou besedou a Spolkem sběratelů a
přátel ex libris představí současnou českou tvorbu drobné grafiky od předních výtvarných umělců za
uplynulé tři roky. Výstava potrvá do 5. listopadu 2017.

Jubilejní XV. celostátní přehlídka Trienále českého ex libris opět poskytne možnost zhodnotit proměny
uměleckých tendencí, ikonografické trendy a současné postupy v oblasti grafických technik. Ex libris
neboli knižní značka je tradičním uměleckým oborem, který prošel zajímavým historickým vývojem,
než se z něj stala samostatná sběratelská oblast, v jejímž kontextu jej vnímáme v dnešní době.
Současné ex libris spojované s knižní kulturou i žánrem volné grafiky se vyvinulo ve specifickou
výtvarnou disciplínu, které se věnují význační umělci.
Výstavní soubor zahrnuje celkem 254 grafik od 90 autorů včetně studentů středních a vysokých škol.
Porota složená z předních odborníků udělila v letošním roce ceny deseti výtvarníkům z celkového
počtu 142 přihlášených autorů, kteří zaslali celkem 1 434 ex libris. Mezi hlavní hodnotící kritéria patřil
především důraz na uměleckou kvalitu, vysokou úroveň výtvarného zpracování, ucelenost souboru, ale
také šíře a rozmanitost použitých tradičních i aktuálních grafických technik. XV. ročník Trienále
charakterizuje vysoká úroveň oceněných ex libris.
Porota XV. Trienále českého ex libris Chrudim 2017 pod vedením předsedy Bedřicha Kocmana (Spolek
sběratelů a přátel ex libris) udělila následující ceny:
Cena GRAND PRIX – Petr Palma
Cena za přínos českému ex libris – Jan Hísek
Cena XV. Trienále českého ex libris Chrudim 2017 – Michal Cihlář
Cena hejtmana Pardubického kraje – Helena Horálková
Cena města Chrudim – Josef Werner
Cena Spolku sběratelů a přátel ex libris – Antonín Odehnal (in memoriam)

Studentská kategorie:
Cena Památníku národního písemnictví – Alžběta Nemcová (VOŠ a SPŠG v Praze)
Cena XV. Trienále českého ex libris Chrudim 2017 – Markéta Crhová a Anis Khaneev (UHK)
Cena Spolku sběratelů a přátel ex libris – Martinu Petráskovi (UHK)
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K jubilejnímu ročníku připravil Kabinet ex libris doprovodné programy v podobě komentovaných
prohlídek a workshopů a dále výstavu ze svých sbírek, kde si bude možné prohlédnout grafiky od
předních umělců, mezi které se řadí Josef Mánes, František Kobliha, Jan Konůpek, Josef Váchal, Anna
Macková, Vojtěch Preissig aj.

Přehlídka se koná pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana, hejtmana Pardubického kraje
Martina Netolického a starosty města Chrudim Petra Řezníčka. Trienále českého ex libris Chrudim je
zapsáno v dokumentu Tvář Pardubického kraje kanceláře hejtmana.
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