PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ
Výstava k 50. výročí soutěže Nejkrásnější české knihy roku se chýlí ke konci
Tisková zpráva k derniéře výstavy ZPRÁVA O KNIZE
Praha 24. srpna 2015 – Dne 31. srpna v 17 hodin se uskuteční derniéra výstavy spjatá s křtem publikace
ZPRÁVA O KNIZE. Letohrádek Hvězda bude tedy výjimečně veřejnosti přístupný také v pondělí, a to
od 13 do 20 hodin.
Letošní 50. výročí soutěže Nejkrásnější české knihy roku se stalo pro Památník národního písemnictví
příležitostí k ohlédnutí za uplynulými ročníky. Jak naznačuje již název výstavy ZPRÁVA O KNIZE, hlavním cílem
projektu bylo předat veřejnosti nové informace o minulé a současné knižní produkci, ale také vizi budoucnosti
knihy. Konceptuální přístup k prezentaci „nejkrásnějších knih“, který zvolili Petr Babák, Jakub Jansa a Lukáš
Kijonka, se invenčně vyrovnává s omezeními tradičních výstavních prostředků a překračuje zažité konvence.
Více než 1000 knih je volně rozmístěno do výstavních prostor letohrádku Hvězda. Oceněné publikace
posledního ročníku soutěže jsou návštěvníkům zpřístupněny k přímému dotyku, vizuální podoba knih
z minulých ročníků je zachycena na videích, která se ve výstavě dále promítají a zároveň jsou dostupná
prostřednictvím webu bookreport.cz. Autoři výstavního konceptu zvolili alternativní řešení prezentace,
nahradili klasické vitríny technologií navrženou speciálně pro tuto výstavu, s jejímž využitím se počítá i
v dalších paměťových institucích.
Památník národního písemnictví se rozhodl završit tento netradičně pojatý projekt uspořádáním derniéry.
Akce bude zahájena v 17 hodin komentovanou prohlídkou s autory projektu Petrem Babákem, Lukášem
Kijonkou a kurátorkami Alenou Petruželkovou a Vilmou Hubáčkovou. Návštěvníci budou moci zhlédnout
samotný proces snímání knih a jeho instalaci na webové stránky www.bookreport.cz, jež zůstane funkční i
po skončení výstavy. V 18 hodin pak proběhne křest česko-anglické publikace ke ZPRÁVĚ O KNIZE, která
dokumentuje projekt výstavy a přináší přehled o proměnách soutěže. Letohrádek Hvězda bude při této
příležitosti výjimečně otevřen v pondělí od 13 do 20 hodin. Výstava je ke zhlédnutí až do středy 2. září.
31. 8. 2015 v 17 hod. (otevřeno 13–20 hod.)
Vstup zdarma
Letohrádek Hvězda, Praha 6 – Liboc
Otevřeno denně kromě pondělí, 10–18 hod.
Vstupné: plné 75 Kč / snížené 45 Kč / rodinné 150 Kč
Dopravní spojení: metro A, bus 179, X1 – zastávka Petřiny
Autoři projektu: Petr Babák, Lukáš Kijonka (Laboratoř)
Kurátorky: Vilma Hubáčková a Alena Petruželková (PNP)
Vizuální styl, architektonické řešení: Petr Babák, Lukáš Kijonka a Jakub Jansa (Laboratoř)
Grafická úprava a design: Petr Babák, Lukáš Kijonka (Laboratoř)
Produkce: Vladimír Uhlík (PNP)
Kontakt pro média: Monika Eretová, +420 273 132 553
Projekt se uskutečnil ve spolupráci s UMPRUM, FEL ČVUT a za podpory Ministerstva kultury ČR a Městské
části Praha 6. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.
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