4/2011

Vážené členky, vážení členové
našeho spolku,
děkuji vám za váš zájem
o sbírání a tvorbu exlibris, který
se nejlépe projevoval při vášnivé
výměně vlastních pokladů za cizí
na výročním sjezdu a na valné
hromadě a na přehlídkách českého exlibris v Chrudimi a v Hradci
Králové. V našem spolku je mezi
členy 75 výtvarníků, z nichž většina se věnuje tvorbě exlibris.
Jsme jedním z největších exlibristických spolků, co do počtu členů.
Mnoho z vás aktivně přispívá
k propagaci českého exlibris
a české grafiky pořádáním výstav,
setkání a kulturních večerů
v regionálních sekcích spolku. Je
však třeba si uvědomit, že pro
další činnost spolku je nutné mít
v současnosti i v budoucnosti
dobře fungující výbor spolku, který je schopný zajišťovat jak stávající činnost podle usnesení valné hromady, tak požadavky, které
přinese budoucnost. Je smutnou
skutečností, že se nám nepodařilo, aby měl výbor osm členů, jak
požadují nově schválené stanovy
spolku. Pětičlenný výbor splnil
všechny důležité body z progra-

Jan Kavan, C3, 2011

mu činnosti spolku pro letošní rok díky velkému úsilí několika jeho členů. Pro rozšíření činnosti výboru bychom potřebovali redaktora pro nové webové stránky
www.sspe.cz, redaktora soupisů exlibris a archiváře. Nedaří se příliš pořádání přehlídek nových exlibris a seznamování s prací jednotlivých výtvarníků při setkání sběratelů (mimo regionální akce). Výbor proto zakoupil projektor a opět vyvstává požadavek na tvorbu prezentací některým členem spolku, aby využívání projektoru a organizování těchto akcí neskončily dřív, než začaly.
Napjatá finanční situace spolku (opakovaně ztrátová roční bilance) brání např.
tomu, aby Sborník a Knižní značka vycházely barevně, jako např. v Německu a Rakousku. Budu navrhovat na valné hromadě zvýšení členských příspěvků pro pokrytí
nákladů na barevný tisk. Přemýšlejte prosím o tom a sdělte mi svůj
názor.
Spojení se zahraničními exlibristickými spolky je udržováno
na jakési minimální úrovni, často
pouze výměnou spolkových časopisů, a také zde nám chybí redaktoři pro částečné překlady textů
Knižní značky, Sborníku a webových stránek alespoň do angličtiny
a němčiny, jak je to zvykem u zahraničních spolků.
V roce 2018 bude spolek
slavit sto let od svého založení.
Existence spolku byla již několikrát v minulosti ohrožena nezájmem členů nebo represivní politikou státu. Spolek se zachraňoval,
jak se domnívám, díky kráse českých exlibris, která jsou stále „srdeční“ záležitostí většiny našich
Karel Šafář, C4, 2009
členů. K fungování spolku je však
nutno přistupovat pragmaticky, jinak může spolek vlivem nedostatečného vedení zaniknout. Zatím není situace ve vedení spolku kritická, ale čas letí jak splašený kůň
a je třeba, aby si členové spolku toto uvědomili. Pevně věřím, že spolek bude i nadále
úspěšně pokračovat ve své činnosti a důstojně oslaví, např. ražbou pamětní medaile,
sté výročí svého vzniku. Dobrovolná práce členů spolku ve výboru a v regionech je
však nezbytná. Neodmítejte prosím, pokud vás požádám, práci ve výboru a přispějte
svojí prací k další úspěšné činnosti spolku v následujících letech.
Přeji všem členů spolku úspěšný nový rok, výtvarníkům tvůrčí invenci a vítězství v mezinárodních soutěžích, sběratelům radost z nových přírůstků a členům výboru vytrvalost a přátelskou spolupráci.
Karel Urban, předseda SSPE
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NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI - IV. část
KATEŘINĚ VÍTEČKOVÉ K JUBILEU
Jsou autoři, kterým se i na malý formát vejde přehuštěný děj, mnoho postav,
příběhů, objektů aj. Grafiky Kateřiny Vítečkové jsou typické pravým opakem. Zdánlivou jednoduchostí vyjadřují i složité děje. Jak sama říká, jednoduchost ale nesmí
být chudá na kompozici, barvu a myšlenku. Ve své touze po dokonalosti se vždy snaží dotáhnout především myšlenku, raději méně postav a dějů, ale o to víc samotného
prožitku. Jak blízké je to psané básni.
Na pozvánce k její březnové výstavě (současně s Janou Boudovou) v Galerii
Hollar napsala o ní dr. Eva Bužgová: „Její tvorba povědomě souzní s díly J. Zrzavého, G. Rouaulta, ale také J. Miróa; je však neodvislá a velmi osobitá v hledání vnitřního řádu věcí a smyslu bytí. Jiskřivé barvy jejích grafických listů nelze přejít bez povšimnutí. Jednoduchými prostředky dociluje maxima účinku.“
Návštěva u letošní jubilantky byla pro mě milou chvilkou, strávenou
s autorkou, která se obklopuje hezkými věcmi, má ráda světlo, barvy, vše prostoupené tichou spiritualitou i vztahem k dětské duši.
Většina z nás zná její drobné litografie s náměty
jednoduchých krajin, stromů, ptáků, lodí aj. Její
cesta k barevné litografii však byla složitější.
Při vzpomínání na studentská léta na pražské VŠUP v letech 1953–1959 nezapomíná na
profesora Antonína Kybala, u něhož začala studovat obor textil (po absolvování Střední průmyslové školy textilní v Brně). Byl to však pro ni
obor příliš úzký, omezoval ji v rozletu; co hledala, našla po roce na speciálce knižní grafiky
u prof. Karla Svolinského. Jejími spolužáky zde
byli mimo jiné i Jiří a Jana Boudovi, Jaroslav Sůra a Blanka Votavová. Velkou oporou jí byl též
asistent Arnošt Karásek, který jí věřil a v jejím
úsilí ji podporoval. Na základě práce ke státní
zkoušce: dřevořezy k Povídkám ze staré Francie,
které sama tiskla, získala pak ještě další čestný
rok na škole.
Prožila v životě i těžké chvíle, hlavně po
Kateřina Vítečková, L1, 2005 ukončení studia a smrti maminky, kdy zůstala
sama. Zůstávala na „volné noze“, takže jí za minulého režimu mnohdy nebylo lehce.
Průběžně se věnovala i malbě a ilustracím, především dětských publikací. Přednost
však dávala volné grafice a po dlouhá léta byl pro ni dřevořez výlučnou grafickou
technikou. V dřevořezu vytvořila na počátku 70. let napřed v malém formátu, později
ve velkém, nově a jinak (není to pouze větší varianta), Křížovou cestu. Iniciátorem
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byl tehdy mladý kněz Miroslav Vágner, pozdější vysoký církevní hodnostář na pražské konzistoři. Větší varianta Křížové cesty je umístěná v kostele sv. Františka
v Praze - Chodově, adjustovaná v rámech a zatavená do olova. Několik listů z ní jsme
mohli vidět právě na hollarovské výstavě. Pro ty, kteří znají od paní Vítečkové jen
drobnou grafiku, převážně v litografii, byla jistě velkým překvapením.
Pro velkou náročnost dřevorytu se později autorka začala věnovat spíše litografii. Ta jí dává, jak říká, neomezené možnosti především v použití různých technik barevné kresby (křída, tuš, pero). Občas tiskne ještě i listy v barevném dřevorytu
v malých nákladech (20 až 30 tisků), v litografii pak 60 až 100 tisků.
Na jejích exlibris (podle soupisu z roku 2003 jich vytvořila 70 a přibližně stejný počet novoročenek) se střídají motivy jak z reálného světa, tak i motivy křesťanské, vše srozumitelné jak pro dospělé, tak i pro dětskou duši. Za svou exlibrisovou
tvorbu získala čestná uznání v polském Rawiczu (1987, 1988), v roce 1993 v Jičíně
a v roce 1996 na Trienále v Chrudimi. Od roku 1983 se zúčastnila víc než 40 výstav
exlibris doma i v zahraničí.
Přejeme paní Kateřině Vítečkové, která oslavila 9. 11. 2011 své neuvěřitelné
osmdesátiny, ještě dlouhá léta ve zdraví a naplněná radostí z vlastní tvorby, kterou
nás tak mile obdarovává.
Aleš Nevečeřal
OLDŘICH PÁLENÍČEK
Můj přítel a spoluzakladatel Sdružení výtvarných umělců moravsko-slovenského pomezí Oldřich Páleníček stále oplývá touhou posunout svou tvorbu dál. A daří se mu to, což dokumentovala jeho retrospektivní výstava v Cafe Clubu v Uherském
Brodě v letošním roce. Ale začnu od začátku, jak to bývá zvykem.
Oldřich Páleníček se narodil 9. října 1941 ve Zlíně v učitelské rodině. Otec byl profesorem
matematiky a deskriptivy a matka
úřednice. Své dětství prožil
v Praze a ve Vysokém Mýtě. Zde
také po absolvování základní
školy studoval na střední průmyslové škole vodohospodářské.
Studia ukončil maturitou v roce
1959. Po škole dostal umístěnku
na Slovensko, kde pracoval jako
zeměměřič na úseku melioračních služeb v Banské Bystrici
a na jižním Slovensku v povodí
řeky Ipeľ. Zde se dlouho nezdrOldřich Páleníček, X3, 2011
žel, neboť nastoupil na dvouletou
základní vojenskou službu. Stále ho přitahovalo výtvarné umění. Díky neustálému
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kontaktu s přírodou kam ho osud zavál, tam skicoval a kreslil. Po skončení vojenské
služby byl přijat v roce 1963 na Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském
Hradišti. Zde studoval obor kamenosochařství u prof. Jana Habarty a prof. Jiřího Jašky. Kresbu studoval pod vedením akad. malíře Karla Hofmana. Po maturitě v r. 1967
nastoupil do kamenosochařského družstva uměleckých řemesel Kamena v Blansku.
Krátkou dobu také pracoval jako restaurátor
v Muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě. Od roku 1971 až do roku 1974 prováděl
jako inspektor pro památkové objekty Krajské
státní památkové péče v Plzni odborný a poradenský dozor nad restaurátorskou a konzervátorskou práci. V roce 1974 zahájil studium
výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně.
Kresbu a malbu studoval u prof. Leonida
Ochrymčuka, akademického malíře Josefa
Němce a u prof. Igora Zhoře navštěvoval
přednášky. V roce 1978 nastartoval svou celoživotní učitelskou dráhu učitele výtvarné
výchovy. V roce 1988 získal doktorát v oboru
výtvarné pedagogiky, estetiky a dějin umění.
Kromě učitelování také čtrnáct let pracoval
jako ředitel Lidové umělecké školy v Bojkovicích, kde založil výtvarný obor. Mezitím
se v roce 1971 oženil a přistěhoval do Šumic,
Oldřich Páleníček, X3, 2011
kde začal budovat svůj ateliér a vybavoval
grafickou dílnu. Absolvoval četné studijní cesty do zahraničí. Navštívil země tehdejšího východního bloku, v Moskvě a v Řecku navštívil významné galerie. Po sametové revoluci cestoval do zemí Beneluxu, Itálie, Rakouska, Zakarpatské Rusi a Anglie.
Zorganizoval také studijní zájezd Sdružení VU MSP do Paříže.
V tvorbě Oldřicha Páleníčka dominuje kresba, kterou převádí do svých grafických děl. V počátcích to byla, kromě linorytu, kterému se v současnosti převážně věnuje, také technika suché jehly a leptu. Svou precizností a pečlivostí dospěl k náročné
tiskařské technice, kde vytváří vícebarevné tisky. Používá vlastní metodiku a technologii a další tiskařské finesy. Jeho grafika se vyznačuje čistotou linie bez zbytečných
příkras a efektů. Většina jeho artefaktů se opírá o snové a poetické ztvárnění zpracovávaného tématu. Jeho tvorba by se dala označit jako snový realismus. Nepodléhá
žádným módním výtvarným stylům. Má své kosmopolitické výtvarné cítění a myšlení.
Tvorba Oldřicha Páleníčka by se dala, kromě typografie a uměleckého knihtisku, rozdělit zhruba do čtyř oblastí: exlibris, novoročenky, knižní ilustrace a volná
tvorba. Tyto oblasti byly bohatě zastoupeny na jeho jubilejní výstavě v umělecké kavárně Café Club v Uherském Brodě (14. 10. až 10. 11. 2011). Jeho učitelské povolání
je mu vryto hluboce pod kůži a tak na vernisáži odpovídal na četné dotazy a sezna-

101

moval přítomné s různými grafickými technikami, což demonstroval také na vystavených štočcích a matricích.
Je autorem obecního znaku a praporu Šumic a znaku Bojkovic. Zahajuje výstavy, zabývá se také publikační činností, tiskem štočků a matric svých přátel a příležitostně připravuje studenty ke studiu na uměleckých školách. Uspořádal několik autorských výstav doma i v zahraničí, např. v Rakousku, Maďarsku, Německu a Belgii.
V roce 2005 obdržel čestné uznání za svou ilustrátorskou práci od Obce moravskoslezských spisovatelů. Zúčastnil se mnoha kolektivních výstav. Například v letošním
roce realizoval tři autorské výstavy: v prostorách Katedry společenských věd ČVUT
v Praze, v zámecké galerii v Bystřici pod Hostýnem a v již zmíněné kavárně Café
Club v Uherském Brodě.
Za zmínku stojí podrobnější seznámení s jeho ilustrační tvorbou. Nakladatelství Lípa ve Vizovicích vydalo několik
knih, které Páleníček ilustroval. Uvedu ty
stěžejní: Vlasty Javořické Hory a propasti,
Josefa Soukupa Na kraji Valašska a Vesnice v letargii, Václava Karafiáta Podhostýnské vzpomínání, A. J. Rychlíka Tichá noc,
Georgie Ritchie Světlo po smrti a Jaroslava
Pospíšila Svatý Hostýn v historii a povídkách. Svými ilustracemi doprovodil také díla uherskobrodského spisovatele profesora
Jana Chovance. V současné době spolupracuje se Stanislavem Krátkým ze Šumic,
kterému ilustroval v roce 2008 jeho prvotinu Z vařajú po Slovácku a v roce 2010 knihu novel S múzou na zádech. Kromě toho
ilustroval řadu knih své maminky, regionální spisovatelky, Boženy Páleníčkové,
Oldřich Páleníček, X3, 2009
tematicky se zabývající Valašskem a literaturou faktu (protifašistický odboj na Valašsku, např. kniha Z rozkazu svědomí).
Je členem Unie výtvarných umělců, pražského uměleckého spolku Svatobor,
Unie českých spisovatelů a pochopitelně i Spolku sběratelů a přátel exlibris. Ročně
vytváří průměrně kolem pěti exlibris, většinou vícebarevných. Ke konci roku 2011
bude mít Oldřich Páleníček na kontě asi 60 exlibris.
Milan Bouda
VLADIMÍR VESELÝ
Můj spolužák z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a přítel Vladimír
Veselý neměl lehký život, ale přes všechny rány osudu nepřestal nikdy dělat svoji
práci, a proto si ho hluboce vážím, a nejen proto. Byl skromný, nesobecký, neprosazoval jen svoji práci, ale umožnil i svým kolegům, kteří byli v nemilosti tehdejšího
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režimu, vystavovat v legendární galerii Ve věži, kterou vybudoval v roce 1967 při
svém vyučování na gymnáziu v Mělníku. Pořádal tam každý rok Mělnický salon
a spoustu společných i samostatných výstav. Veselý sám měl z této výstavní činnosti
mnohdy nepříjemnosti ze strany schvalovací výstavní komise, kde byli zastoupeni
samí komunisté. Na vernisáže těchto výstav přijíždělo vždycky plno lidí z Prahy
i okolí a zahajovali je významní kunsthistorici, jako paní dr. N. MelnikováPapoušková, pánové dr. J. Hlaváček, dr.
M. Kudrna, dr. J. Waage a mnoho dalších. Veselý tak udělal pro české, tehdy
neuznávané umění velký kus práce
a pomáhal výtvarníkům získávat udupávané sebevědomí. Klobouk dolů před
takovým kolegou.
O díle Vladimíra Veselého ať napíší odborníci, já jen na okraj: V jeho
obrazech a grafikách se prolíná skutečnost a sen. Jsou plné fantazie i poezie,
lidské úzkosti i radosti. Proto jsou nám
tak blízké.
Tak, Vladimíre, buď zdráv a ať Ti
to maluje!
Vladimír Veselý, C3+C5, 1997

Alena Antonová

Vladimír Veselý se narodil 28. prosince 1931 v Hradci Králové. Je absolventem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (1950-1956, prof. A. Fišárek a prof.
A. Strnadel). Byl výtvarným redaktorem ve SNDK a později v časopisu Stadion. Změnil své povolání a stal se výtvarným pedagogem na Základní umělecké škole a současně na Gymnáziu v Mělníku. Byl členem umělecké skupiny Cesty. V současnosti je
členem Sdružení pražských malířů.
V Mělníku založil galerii Ve věži a ve Spálově v Podkrkonoší, kde vlastní chalupu, vybudoval tradici výstav v bývalé evangelické kapli, kterou zachránil před zbořením. V roce 2004 byl vyznamenán Stříbrným řádem města Mělníka.
V grafické tvorbě používal litografii, linoryt, dřevoryt a dřevořez, později převážně lept, často v kombinaci s akvatintou. Tvořil rovněž experimentální tisky z papíru doplněné koláží a monotypem. Vytvořil více než dvě stě exlibris, převážně pro nesběratele. Námětově převažují ženské akty, městská architektura a portréty. Svými
grafikami doprovázel bibliofilská vydání básní J. Seiferta, J. Skácela a V. Nezvala.
Pro volnou grafiku větších formátů používá barevnou litografii a barevný lept.
S oblibou vyhledává symboliku v souvislostech se všemožným lidským snažením.
V roce 2011 představil přehled své grafické tvorby od roku 1950 v rozsáhlé grafické
monografii vydané v Mělníku při příležitosti svých 80. narozenin.
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Převážně malířskou tvorbu představil V. Veselý při příležitosti svých 75. narozenin v roce 2007 a rovněž tehdy byl vydán rozsáhlý barevný katalog. Námětově se
obrazy málo liší od grafické tvorby, avšak v daleko větší míře autor využívá barev,
často pro zdůraznění radostné pohody.
Lgh
K VÝROČÍ FRANTIŠKA BÍLKA
Každoročně na podzim si připomínáme dvojitá výročí Františka Bílka – 6. 11.
1872 narození a 13. 10. 1941 – úmrtí. Letos tedy jde o kulaté 70. výročí úmrtí.
Za poslední léta se jistě pro památku Bílkovu
udělalo mnoho, díky především Galerii hlavního
města Prahy, která renovovala a následně otevřela
v loňském roce novou expozicí Bílkovu vilu
v Praze - Hradčanech. Při této příležitosti byly vydány dvě důležité publikace.
První s názvem František Bílek a jeho
pražský ateliér vydal Arbor vitae v Řevnicích ve
spolupráci s Galerií hlavního města Prahy v roce
2010, od autorů Martina Krummholze, Hany Larvové, Zdeňka Lukeše, Jindřicha Vybírala a Petra
Wittlicha se zásadními články o Bílkově symbolismu, jeho pracích v architektuře, životopisným
přehledem, ale i o architektuře hradčanských bašt
a okolí samotné Bílkovy vily. Publikace je doplněna bohatým obrazovým materiálem.
Druhou knihu Milostné listy sochaře Františka Bílka slečně Bertě Nečasové 1901/1902,
uspořádal Jan Kudláček a vydalo Vydavateľstvo
Michala Vaška, Prešov 2009. Obě publikace jsou
František Bílek, X2, 1916 k dostání v Bílkově vile. Letošní listopadová konference Víra a umění Františka Bílka ve sboru
Církve československé husitské v Praze 8 je zatím posledním významným počinem
k uctění Bílkovy památky. Bohužel stále zatím chybí odborná kompletní kritická monografie. Ale i tak můžeme říci s Otokarem Březinou – Za všechno díky!
Bílka můžeme vždy hodnotit z mnoha pohledů. Kunsthistorik jej vidí především jako sochaře a grafika, člena různých uměleckých sdružení (Mánes, Umělecká
beseda, zakládající člen SČUG Hollar). Religionisté a věřící kvitují jeho převažující
námětovou linii – vztah ke křesťanství, k Bohu, k Bibli. Historikové se mohou zmínit
též o jeho vztahu k velkým osobnostem naší minulosti (Chelčický, Komenský, Zeyer,
Březina), popř. o jeho údajných inspiracích dobovými francouzskými esoteriky
a snad i zednáři, theosofem Édouardem Schurém, a hlavně o jeho celoživotním přátelství s básníkem Otokarem Březinou a jejich vzájemné umělecké inspiraci. Členové
Církve československé husitské zdůrazňují jeho pozdější členství v církvi a jeho čet-
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né výzdoby husitských modliteben. Sběratelé grafik a bibliofilií si pak považují každého nového úlovku z antikvariátu.
Společnost Františka Bílka, působící od roku 1991 (připravuje nyní již 30. číslo
Zpráv SFB), se ve své skromné činnosti snaží vždy vidět a připomínat Františka Bílka především jako člověka – umělce, který tvořil celým svým životem. Jeho osobní
a niterný život nebyl nikdy oddělen od jeho tvorby. Jak myslel, věřil a cítil, tak tvořil.
A zůstal věrný svému přesvědčení a nakonec i své výtvarné formě v plastice i grafice
po celý život. Není mnoho takových umělců, kteří zůstávají v srdcích lidí.
Aleš Nevečeřal
TŘI VÝZNAMNÍ ČLENOVÉ SSPE
Dílem osudu oslavili tři naši významní členové koncem roku 2011 své sedmdesáté páté narozeniny: 18. 10. 2011 doc. PhDr. Slavomil Vencl, DrSc., 30. 10. 2011
Ing. Jiří Hartman a 24. 12. 2011 doc. Ing. František Vaníček, CSc.
Všichni tři se větší nebo menší měrou zasloužili o to, že české exlibris se stále
těší velkému zájmu u nás i v zahraničí a že není prázdným pojmem, ale nanejvýš živou přítomností k radosti nás všech – sběratelů. Mimo svoji sběratelské činnosti, ze které těžíme při výměně našich exlibris, se
všichni tři věnovali publikační či výstavní
činnosti v oboru knižní značky a příležitostné grafiky.
Naším nejplodnějším autorem v tomto
oboru je bezesporu doc. PhDr. Slavomil
Vencl, DrSc. Právem obdržel v roce 2010
ocenění FISAE Udo Ivask Certificate za publikační činnost o českém exlibris. Jsou to
zejména tyto publikace: Moderní české exlibris. Úvod do studia. Pelhřimov 1993; České exlibris – historie a současnost, Praha
2000; Zdeněk Mézl, Praha 2002; Milan Kohout – exlibris a novoročenky, SSPE, Praha
2008; Cyril Bouda – unikátní exlibris,
Pelhřimov 2009. Dr. S. Vencl je rovněž významným autorem článků do Sborníku pro
exlibris a drobnou grafiku, pro který napsal
články o tvorbě exlibris a novoročenek významných českých autorů: Jiřího RathousAlena Antonová, C4, 1995
kého, Jana Zrzavého, Jiřího Trnky, Daniely
a Karla Benešových, Jana Květa, Aleny Antonové, Toyen (Marie Čermínové) a Jana
Baucha. Rovněž jeho články uveřejněné v Knižní značce významně přispěly
k poznání historie české knižní značky. Zajímavé jsou jeho publikované úvahy o sběratelství exlibris a jeho budoucnosti. Připomeňme pouze, že exlibris a drobná grafika
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jsou osobní zálibou dr. S. Vencla, povoláním je archeolog. Je pracovníkem Archeologického ústavu Akademie věd České republiky.
Ing. Jiří Hartman zaměřil své síly
k propagaci výtvarného umění ve svém rodném městě Ústí nad Orlicí. Byl dlouhodobým
předsedou zdejšího Klubu přátel umění a spolu s ostatními členy zde uspořádal v Galerii
pod radnicí mnoho překrásných výstav,
v nichž zaujímaly přední místo výstavy české
soudobé grafiky a exlibris. V roce 2006 uspořádal při příležitosti svých sedmdesátých narozenin výstavu výtvarných děl ze své sbírky.
Byla to pozoruhodná a hodnotná výstava,
vždyť zde byla vystavena díla Františka Bílka,
Linky Procházkové, Jana Trampoty, Františka
Kupky, Vojtěcha Preissiga a mnoha dalších.
Na této výstavě mu byla udělena Cena starosty města Ústí nad Orlicí za dlouholetou kulturní činnost a propagaci města. Také
Jana Boudová, L1, 1998
v letošním roce bylo v galerii na grafiku pamatováno dvěma výstavami: Jiří Brázda – grafika a exlibris a Exlibris sběratelů východočeského regionu. Rovněž Ing. Jiřího Hartmana přivedla ke sbírání výtvarných
děl a organizování výstav láska k umění a snaha o přiblížení těchto krás svým spoluobčanům. Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně (1961) a působil v oboru ochrany
rostlin v okrese Ústí nad Orlicí. Členem SSPE je
od roku 1989 a je rovněž členem Spolku českých
bibliofilů.
doc. Ing. František Vaníček, CSc. je velkým milovníkem grafického díla Hany Čápové.
Vlastní několik jejích exlibris na své jméno a na
jména členů rodiny. V těchto exlibris se projevuje
jeho záliba v historii, když na exlibris nechal zobrazit rakouského císaře Františka Josefa I. a jeho
manželku Alžbětu Bavorskou (císařovnu Sisi),
francouzského krále Ludvíka XVI. a jeho manželku Marii Antoinettu. Redakčně upravil soupis
exlibris Vojtěcha Cinybulka, který vyšel jako
1. svazek edice Uzavřené dílo v roce 1998. Připravil k vydání soupis exlibris Hany Čápové
(2009), který pravidelně doplňuje. Jeho dílem je
také soupis exlibris Ladislava Josefa Kašpara, kteHana Čápová, C3, 2008
rý vyšel v edici Uzavřené dílo jako 4. svazek
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v roce 2009. Ing. F. Vaníček je docentem na Českém vysokém učení technickém
v Praze a jeho oborem jsou elektronické součástky. Členem SSPE je od roku 1981.
Několikrát byl kratší dobu členem výboru.
Děkujeme všem jubilantům za jejich publikační činnost, sběratelské úsilí a propagaci českého grafického umění a exlibris. Naším přáním je, aby ve své práci zdárně
pokračovali bez ohledu na přibývající léta. Přejeme jim pevné zdraví a vše dobré.
Výbor SSPE
STANISLAV ZÍDEK
Hradeckému členu Spolku sběratelů a přátel exlibris Stanislavu Zídkovi bude
19. února 2012, devadesát let. K tomuto výročí uspořádáme výstavu z jeho sbírky.
Výstava bude zaměřena na exlibris od výtvarníků, které oslovil, kteří ho vyslyšeli
a exlibris pro něho vytvořili. Ale chtěli jsme ještě něco. Aby výstavu doprovodil povídáním o setkání s nimi a přitom napsal také něco o sobě. Teď se o jeho vyznání
s vámi podělíme:
„Psát o umělcích, to potěšilo. Ale psát o sobě?
Co já jsem toho již za ten dlouhý život prožil. Ale nikdo přece nebude zvědavý na můj román. Ten má
každý z nás. A všimněte si, jak málo se ve své podstatě liší. Liší se pouze v detailech.
Tak kupříkladu: narodil jsem se 4 roky po
ukončení první světové války a 16 roků před druhou
světovou válkou. Základem byly kulisy mého dětství
a mládí. Do „kolektivu života“ jsem vstoupil ve
svých pěti letech, když mě maminka přivedla do mateřské školy v Kuklenách, kde měli baráčníci velké
loutkové divadlo. Vzpomínám na ty nádherné osmdesáticentimetrové loutky. A ty pohádkové děje. Dětská fantazie a poezie dosáhly vrcholu a poznamenaly
dospělost. Byl to začátek mé lásky k umění, k etice,
k pravdě. Ale předcházely tomu i obrázky Josefa Lady, Mikoláše Alše, slabikář…
Všichni máme své kořeny v dětství, které se
nám v dospělosti košatí na stromě života. Později
přišel i Sokol, skauting, bezmotorové létání, ale i ochotnické divadlo. V kultuře mě
„potkali“ bratři Čapkové, Fráňa Šrámek, Jaroslav Seifert, E. M. Remarque a další
velikáni ducha. Oslovil mě Munchův Výkřik, naši surrealisté a všechno co namaloval
Marc Chagall. A nemohu při tom opomenout výjimečnost hudby, s jejím vznikem
a zánikem v prostoru a čase, protože hudba je těsnopis emocí.
Po studentských peripetiích na vyšší průmyslové škole strojnické se mi profesionálním údělem stalo kreslicí prkno a projektování velkých chemicko-strojírenských
a energetických zařízení. Profese mě těšila, protože se prolínala s řízením velkých
staveb v terénu.
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Nade všechno miluji přírodu, štíty hor, ale i malebné Jestřebí hory, Sendraž,
Broumovsko s jeho důmyslně orientovanými
barokními kostely, ale i sochami svatých,
zdobícími poutní cesty a vyzývajícími k pokoře. Historická architektura je pro mě další
výzvou. A k těmto „láskám“ jsou přímo požehnáním dobří přátelé. Právě takové jsem
měl štěstí potkat se ve Spolku sběratelů
a přátel exlibris. Život mě obohatil i o přátelství s výtvarníky, ať již to byli malíři, grafici či sochaři.
Hledáme svou životní filozofii a jistotu: Marnost nad marnost? Ne. A když jsem
byl několikrát „ na dně“, vypůjčil jsem si od
Fráni Šrámka krédo: Života bído, přec, tě
mám rád.
A kdybych se tázal po smyslu života,
nalezl bych jej mimo jiné v lásce a ve vnímání uměleckých hodnot. To vše s velikou pokorou k životu. Jsem skeptický optimista. Domnívám se však, že přes všechna ideologická
Jaroslav Dajč, C4, 1996
vyznání nejrůznějších náboženských církví
světa a humanitních ideologií se posun k vyšším hodnotám lidské civilizace zatím nekoná. Kéž by už jednou zmoudřel Homo sapiens.
Na konci mé pouti životem bych si rád řekl s básníkem Vladimírem Holanem:
Můj život byl krásný, protože byl všední.“
Devadesátka je krásný věk. A tak přejeme Stanislavu Zídkovi ještě hodně dalších zdravých a spokojených let, hodně dalších krásných setkání s přáteli a lístky exlibris.
Marie Rumlarová
JUBILEJNÍ ŽATVA EXLIBRIS
Letos se konala v Galerii na mostě Farmaceutické fakulty UK Hradec Králové
ve dnech 23. května až 17. června 2011 jubilejní 30. Žatva slovenského a českého exlibris. Tato výroční přehlídka byla pojata jako projev trvající vzájemnosti dvou sousedních národů a jako připomenutí nedávného úmrtí slovenského tvůrce exlibris, organizátora dětské tvorby v mezinárodních soutěžích, Viktora Chrenka z Hlohovce,
zesnulého 6. 11. 2010.
Královéhradecká výstava měla tradiční zahájení v pondělí první den výstavy
v 16 hodin. Úvodní projev přednesl předseda SSPE Karel Urban. Vzpomenul začátků
přehlídek exlibris v Hradci Králové vedených profesorem Vojtěchem Cinybulkem
a následným položením základů dnes již tradičních Žní / Žatev slovenského a českého exlibris. Připomenul nutnost udržení výtvarné úrovně přehlídek a různých mož-
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ností dalšího vývoje jako součásti propagace komorní grafiky a sběratelství
k dosahování kulturních cílů. Pozdravem přispěl i děkan fakulty, na jejíž půdě se přehlídky organizují a probíhají, profesor dr. Alexandr Hrabálek, CSc. Dále vystoupila
Julia Špalková za Obec Slováků v regionu a Mgr. Richard Uhlíř za Magistrát města
Hradec Králové.
Včas bylo publikováno pozvání výtvarníků k účasti na Žatvě s prosbou o zapůjčení exlibris z tvorby minulého roku.
Kromě účastníků přehlídek v minulých letech byli zváni i další tvůrci zabývající se
tvorbou knižních značek, řada pozvání byla
domlouvána osobně a také při setkáních připomínána. Byla využita i pomoc našeho
spolku při získávání účasti předních výtvarných umělců, ale také pomoc bratislavské
grafičky a několika slovenských sběratelů.
Mezi pětapadesátkou účastníků je dvacítka
nejvěrnějších s téměř každoroční účastí.
Další nadějná skupina tvůrců exlibris nastoupila před několika lety cestu pravidelné
každoroční účasti. Bylo by však dobré, kdyby se počet účastníků rozšiřoval.
Karel Demel, C3+C5, 2009
V neposlední řadě jsou na pořadu dne
i finanční záležitosti. Kromě příspěvku našeho spolku se každoročně usiluje o podporu města i kraje, což v důsledku umožňuje vydávání katalogu alespoň formou CD. Je
to určitě velký pokrok oproti prvotním vydáváním katalogů cyklostylem. Zůstává
však snem organizátorů vydávat kromě CD také barevně tištěný katalog s dostatkem
ukázek exlibris, kromě dalších smělých cílů.
Ing. Jiří Soukup
VYZNAMENÁNÍ VLADIMÍRA RENČÍNA
Prezident České republiky Václav Klaus vyznamenal Medailí za zásluhy dne
28. října 2011 rovněž malíře, karikaturistu a ilustrátora Vladimíra Renčína (*6. 12.
1941 Pečky).
Toto vyznamenání je také poctou pro město Hradec Králové, kde Vladimír
Renčín dlouho žil a tvořil své osobité a nenapodobitelné glosy denního života a situací z naší současné politické scény ve formě kresleného humoru. Je to pocta i pro sběratele exlibris a novoročenek, které obšťastňoval rovněž svými humornými nápady.
S dílem Vladimíra Renčína jsem se častokrát setkával. Kromě kresleného humoru v denním tisku, kde promlouvá jeho Rambousek, Dlabáček, Marie a další, a jeho novoročenek pravidelně představovaných v Galerii na mostě v Hradci Králové na
jejich pravidelných přehlídkách (letos to byla již třiatřicátá), si živě pamatuji na Renčínovu výstavu v pražské Staroměstské radnici v osmdesátých letech minulého stole-
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tí. Pozorně jsem si tehdy prohlížel jeho kresby a pročítal slovní doprovody, když tu
náhle do ticha zazněl nezadržitelný smích jednoho z návštěvníků, jako „potlesk“
skvělému karikaturistovi.
Šťastné bylo i moje setkání s tvorbou Vladimíra Renčína v Sofii, kde jsem zahajoval výstavu tří nezapomenutelných tvůrců exlibris – profesorů proslulé Střední
odborné škole výtvarné v Praze, později školy Václava Hollara, Jaroslava Hořánka,
Jaroslava Kaisera a Ladislava J. Kašpara v Československém kulturním středisku.
V přilehlé prodejně knih jsem objevil v několik exemplářů knih, u nás „podpultových“, kresleného humoru Vladimíra
Renčína. Několik jsem jich rád zakoupil. Stal jsem se váženým obdarovatelem přátel výtvarným pokladem.
Kromě několika osobních setkání
v Hradci Králové a na Renčínově chalupě ve Slatině nad Zdobnicí bylo to
poslední v Hoděšovicích. Pan profesor
MUDr. Ivo Steiner se totiž zúčastnil jedinečné výstavy Sběratelé a přátelé exlibris v regionu východních Čech několika lístky knižních značek pro svoji
rodinu vytvořených Vladimírem RenčíVladimír Renčín, CRD
nem. Za tuto ochotu pana profesora
účastnit se výstavy a pro dobrý zvyk vystavovat signovanou grafiku jsem se vypravil
po lesní cestě Hradečnici kolem Mazurovy chalupy za autorem do Hoděšovic a poprosil o podpisy, které jsem s ochotou získal. I když nevím kolik exlibris vytvořil
Vladimír Renčín, já ho již mezi exlibristy počítám a k vyznamenání mu za jeho obdivovatele gratuluji.
Ing. Jiří Soukup.
XIII. TRIENÁLE EXLIBRIS CHRUDIM 2009-2011
Památník národního písemnictví prostřednictví svého Kabinetu exlibris v Chrudimi uspořádal ve spolupráci s Chrudimskou besedou a pod záštitami ministra kultury
Jiřího Bessera, hejtmana Pardubického kraje Radko Martínka a starosty města Chrudim Petra Řezníčka přehlídku současné tvorby českého exlibris - XIII. trienále exlibris Chrudim 2011.
Výstava byla otevřena od 8. října do 13. listopadu 2011 ve výstavní síni v Divadle Karla Pippicha v Chrudimi a v Nové výstavní síni. Vystaveno bylo celkem 732
exlibris od 193 autorů včetně studentské generace. Jako trvalý dokument byl vydán
katalog XIII. Trienále exlibris Chrudim 2009-2011.
Slavnostní zahájení se uskutečnilo v sobotu 8. října ve 14 hodin. Úvodní slovo
přednesla předsedkyně poroty Mgr. Hana Nováková. Při vernisáži účinkovalo trio
lesních rohů při ZUŠ Dačice pod vedením Jana Sedmíka.
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Připomeňme si, že se první sjezd Spolku sběratelů a přátel exlibris (SSPE)
v Chrudimi konal 17. a 18. září 1971 za účasti zahraničních sběratelů. Na tomto prvním chrudimském sjezdu vznikla myšlenka pořádat pravidelně jednou za tři roky při
příležitosti celostátních sjezdů SSPE přehlídky současné tvorby českého exlibris. Sjezdy SSPE pak
pravidelně po třech letech připravoval a organizoval
Klub přátel výtvarného umění, který byl pobočkou
Jednotného klubu pracujících, později Sdruženého
klubu pracujících v Chrudimi. Vůdčí osobností tehdejšího klubu byl pan František Nový. V roce 1974
se konalo I. trienále českého exlibris a této první
přehlídky se zúčastnilo 57 předních českých grafiků
a tvůrců exlibris.
8. října 1986, tedy před 25 lety, bylo v rámci
tehdejšího kulturního zařízení - Sdruženého klubu
pracujících, založeno odborné pracoviště - Kabinet
exlibris. Z darů výtvarníků, ale i sběratelů a nákupem dvou významných sbírek z pozůstalosti získalo
na 55 tisíc exlibris.
Po ukončení činnosti Sdruženého klubu pracujících v roce 1990 se podařilo předat chrudimskou
Jan Otava, C3, 2009
sbírku exlibris do Památníku národního písemnictví
a Kabinet exlibris se stal jeho detašovaným pracovištěm. Památník národního písemnictví přijal koncepci pořádání pravidelných trienále českého exlibris spolu s organizací celostátních sjezdů SSPE. Do Chrudimi se tak pravidelně jednou za tři roky sjížděli jak sběratelé, tak i tvůrci exlibris nejen z naší republiky, ale z celé Evropy.
Toto nadšení pro exlibris a tradici v Chrudimi vyvrcholilo v roce 1996 uspořádáním 26. světového kongresu FISAE ve
dnech 28. - 31. 8. 1996, kdy do Chrudimi
přijelo více než 600 sběratelů a tvůrců exlibris z 37 států celého světa. Byla uspořádána
i velká výstava světového exlibris, na které
bylo vystaveno 1789 exlibris. Při příležitosti
kongresu bylo otevřeno rovněž VIII. trienále
českého exlibris, které se setkalo s velkým
úspěchem. Logo tehdejšího chrudimského
trienále obletělo celý svět a propaguje město
Chrudim dosud.
Sjezdy SSPE jsou od roku 2005 organizovány výborem SSPE ve spolupráci
Zdeněk Mézl, X2+P7
s Chrudimskou besedou. Památník národního
písemnictví prostřednictvím Kabinetu exlibris organizuje výstavy trienále českého
exlibris. Je potěšitelné, že i po čtyřiceti letech se setkáváme ve výstavní síni v Divadle Karla Pippicha s osobnostmi české grafiky, které pravidelně chrudimskou pře-
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hlídku exlibris obesílají. Jsou to: letos ocenění Eva Hašková, Zdeněk Mézl a Hana
Storchová, dále Jiří Bouda, Jana Kasalová, Michaela Lesařová-Roubíčková, Vladimír
Suchánek a Naděžda Synecká.
Po celých 40 let jsou vystavená exlibris následně autory věnována sbírkovému
fondu Kabinetu exlibris Památníku národního písemnictví. Za celou tu dobu bylo získáno do sbírek více než 20 tisíc exlibris, která mapují úroveň současné tvorby českého exlibris a jsou unikátním studijním materiálem dokumentujícím kvalitu a časové
proměny této grafické disciplíny. Zároveň se tak stávají svědectvím vývoje tvorby
výrazných tvůrčích osobností. V rámci své činnosti připravil Kabinet exlibris pro
chrudimskou veřejnost již 174 výstav, při kterých využíval rovněž i další bohaté sbírkové fondy Památníku národního písemnictví.
Pro letošní přehlídku bylo odbornou porotou vybráno a představeno veřejnosti
732 exlibris od 193 autorů, z nichž je 85 studentů středních a vysokých škol s výtvarným zaměřením.
Porota XIII. trienále udělila tyto ceny:
GRAND PRIX Janu Otavovi, Cenu za přínos českému exlibris Zdeňku Mézlovi, ceny
XIII. Trienále českého exlibris Chrudim 2011 Heleně Horálkové a Haně Storchové,
Cenu hejtmana Pardubického kraje Josefu Saskovi, Cenu města Chrudim Evě Haškové a Cenu Spolku sběratelů a přátel exlibris Daniele Benešové.
Na ocenění byli navrženi: Jiří Brázda, Hana Čápová, Kateřina Černá, Karel Demel,
Bohdana Holubcová, Martin Manojlín, Petr Palma, Pavel Piekar a Martin Velíšek.
Ve studentské kategorii porota udělila:
Cenu Památníku národního písemnictví Michalu Čepelkovi z Univerzity Hradec Králové a dvě ceny XIII. Trienále českého exlibris Chrudim 2011 Kateřině Hačkové
a Martinu Bosákovi, oba z VOŠ a SPŠG v Praze, Hellichova ul.
Marie Sedmíková
Poznámka redaktora: Tento článek byl otištěn v Chrudimském deníku 6. 10. 2011
a do Knižní značky byl převzat se svolením autorky a upraven vzhledem k časovému
posunu. Po stránce gramatické bylo použito v celém článku nedělené slovo „exlibris“
(český tvar), ačkoliv v oficiálním názvu kabinetu a trienále a v uveřejňovaných textech kabinetu je používáno dělené slovo „ex libris“ (latinský tvar).
Televizní záznamy ze zahájení trienále, varhanního koncertu v Muzeu barokních soch
v bývalém klášteře sv. Josefa a rozhovory s významnými účastníky trienále lze nalézt
na webových stránkách www.youtube.com/watch?v=4uQ8iSz9P6Y.
SJEZD SSPE V CHRUDIMI
Letošní sjezd Spolku sběratelů a přátel exlibris se konal, jak velí tradice, opět
po třech letech v Chrudimi. Sběratelé a výtvarníci se zde sešli již počtrnácté a trienále
českého exlibris, pořádané současně se sjezdem, bylo již třinácté.
Třebaže to není zdůrazňováno a možno říci, že ze strany PNP zcela opomíjeno,
je skrytá součinnost členů našeho spolku při pořádání trienále rozhodující. Stačí si
přečíst nebo rozluštit zkratky jmen na legendách exlibris, zejména těch, která byla
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vytvořena významnými autory. Bez zadavatelů, většinou členů SSPE, by byla tato
přehlídka velice chudá. Rovněž vznik Kabinetu exlibris, jak je známo a opět připomenuto v předchozím článku paní Marie Sedmíkové, je podmíněn existencí SSPE
a činností chrudimských členů a sběratelů.
Dění letošního sjezdu se ubíralo obvyklými kolejemi. Při absenci pátečního
programu byl vrcholem sjezdu sobotní čilý výměnný ruch ve velkém sále budovy
muzea. Opět se ukázalo, že jakkoliv velký sál je pro požadavky sběratelů malý. Kdo
se trochu opozdil, měl smůlu. Nakonec se snad vše vyřešilo ke spokojenosti sběratelů
i prodávajících. V sobotu odpoledne a v neděli bylo již dostatek místa a podmínky
pro výměnu mezi skalními sběrateli byly dobré.
Slavnostní večeře v muzejní restauraci neměla vadu. Výborné jídlo a družná
zábava přispěly k dobré náladě asi osmdesáti účastníků. Kulturní zážitek přinesl nedělní varhanní koncert Václava Uhlíře v nově otevřeném Muzeu barokních soch
v bývalém klášteře. A konec, jedeme domů. Příští rok Plzeň. Jak se zapíše do dlouhé
řady sjezdů SSPE?
Pořadateli sjezdu v Chrudimi byly Chrudimská beseda a výbor SSPE. Sjezd,
obohacený zahájením výstavy XIII. trienále exlibris, proběhl v přátelské atmosféře,
bez organizačních zádrhelů, přinesl sběratelům obohacení jejich sbírek, umožnil setkání dlouholetých přátel a navázání nových přátelství a kontaktů. Společné pořádání
sjezdu SSPE a trienále je šťastné řešení, snad i pro budoucnost. Díky za vše, přátelé.
Jan Langhammer
EX LIBRIS HLOHOVEC OCENIL NAJLEPŠÍCH
Do malebného Hlohovca ležiaceho medzi vinohradmi na brehu rieky Váh prišli
už po trinásty krát mladí laureáti medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej
značky pre deti od 6 do 15 rokov, aby si prevzali čestné uznania, diplomy a vecné ceny. Do súťaže EX LIBRIS HLOHOVEC prišlo 1739 prác od 1511 mladých autorov
z 12 krajín sveta. Zadanie nebolo ľahké ani v tomto ročníku, ale organizátori vsadili
na intuíciu a kreativitu pedagógov, ktorí v najväčšej miere ovplyvňujú myslenie svojich žiakov. Téma Divy mojej krajiny ponúkla súťažiacim veľa možností a väčšina
z nich to aj využila. Malé
grafické lístky tak zobrazovali ľudové zvyky a tradície,
zvláštnosti architektúry, osobitné divy prírody i nádherné
výtvory ľudí. Pre každého
z nás je divom niečo iné. Raz
je to mohutná stavba, potom
V. Chrenko (vlevo) v tvůrčí dílně, foto A. Jančiová
skromný kostolík stojaci
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osamotene v poli, inokedy hudba a hudobné nástroje, i skromná rastlinka bojujúca
o svoje miesto na slnku. Bolo skvelé porovnávať, aký uhol pohľadu má dieťa kdesi
v Číne a na druhej strane v Estónsku alebo u nás. Práce trinásteho ročníka súťaže boli
mimoriadne kvalitné a približne tretina z nich znesie najprísnejšie kritériá. Tie sa objavili aj v expozícii; približne 400 najlepších prác, ktorá bude neskôr putovať po slovenských i európskych mestách, aby umožnila aj ostatným objavovať krásu
a jedinečnosť knižnej značky.
Hlohovec sa na tri dni stal opäť hlavným centrom mládežníckeho exlibrisu
a privítal na svojej pôde mladých umelcov z Bulharska, Českej republiky, Ruska,
Maďarska, Poľska, Estónska, Srbska a Slovinska. Nechýbali ani deti zo slovenských
miest a tak sa umenie stalo spoločným jazykom pre všetkých. Vždy sme chceli, aby
medzinárodná súťaž bola platformou pre vzájomné porovnávanie, nové vedomosti
a zručnosti, ale aj nové priateľstvá pre mladých ľudí z celej Európy. Tradičným
sprievodným podujatím je tvorivá dielňa, na ktorej majú možnosť všetci pracovať
s rydlami na rovnakom motíve a vo finále si vytlačia hotové dielo na grafickom lise.
Po odchode dlhoročného člena SSPE a jedného zo zakladateľov súťaže Viktora
Chrenka, nastúpil na uvoľnené miesto jeho syn Víťazoslav a pokúsil sa zaujať pozíciu svojho otca. Pozitívne ohlasy výtvarných pedagógov po úspešnom workshope naznačujú, že sa zámer darí a súťaž môže mať pred sebou ešte veľa rokov.
Ocenenia v štyroch kategóriách majú svojich majiteľov. Jedna z cien putovala
až do ďalekého Taiwanu, ale v silnej konkurencii sa nestratili ani nádeje z Českej republiky. Ambiciózny pedagóg Pavel Pich zo Základnej umeleckej školy v Milevsku
priviedol svojich zverencov hneď k dvom titulom. Aneta Hrychová získala Čestné
uznanie a Pavel Vilím cenu Vydavateľstva Edition Ryba. Obstáli aj deti z Uherského
Brodu, ktoré vytvorili nádhernú kolekciu ľudových zvykov zo svojho regiónu. Tomáš
Vincenec sa tak stal jedným z držiteľov Čestného uznania. Úspechy škôl z našich regiónov sú jasným svedectvom toho, že ak pedagóg robí svoju prácu s láskou
a entuziazmom, výsledky sa dostavia. Organizátori dúfajú, že účastníkov z Českej republiky i Slovenska bude opäť viac a že budúci ročník, ktorý bude oficiálne vyhlásený 1. septembra 2012, bude ešte úspešnejší. Všetky informácie o medzinárodnej výtvarnej súťaži EX LIBRIS HLOHOVEC je možné nájsť na stránke organizátorov
www.elap-hlohovec.sk.
Mgr. Víťazoslav CHRENKO
VÝSTAVY
Kamila Štanclová – Dny a sny / grafika. Galerie Hollar 14. 9. – 9. 10. 2011
Slovenská grafička, členka SČUG Hollar, Kamila Štanclová představila reprezentativní výbor ze své grafické tvorby doplněný dvěma velkoformátovými oleji
a ukázkami z knižních ilustrací. Převažovaly hlubotiskové techniky (lept, barevný
lept a suchá jehla), v nichž autorka doložila bravurnost svého umění včetně tiskařského, neboť si grafiky tiskne sama. Zastoupeny byly i linoryty a dřevořezy. Ve své náročnosti na tvorbu neslevuje ani tematicky. Již některé názvy listů (většinou mnohoslovné) ilustrují autorčino zaměření na křehkost lidské psychiky, ale nevyhýbá se ani
námětům vážným, osudovým (Odviaty sen jak biele chumáčiky bavlny, Vždy keď
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prší myslím na mŕtvych, A pod parochňou zrno čudných myšlienok aj.). V literárních
reminiscencích se opírá o poklady dávných věků (Kalidása, Pieseň Šalamúna, ilustrace ke Kalevale aj.) i těch novějších (J. Steinbeck, E. Bronteová aj.). I ukázky
z exlibrisové tvorby dokázaly její poctivost v přístupu ke zvolenému tématu, byť na malém formátu
(exlibris Yasuhiko Aoki, J. H. Rheberger, N.
Hillerbrandt, I. Panenka aj.).
Kamila Štanclová se narodila 26. 3. 1945 ve
Zvoleni. Absolvovala Vysokou školu výtvarných
umění v Bratislavě (prof. D. Milly a prof. V. Hložník). Její výtvarná tvorba je velmi rozsáhlá, autorka se věnuje kromě volné grafiky též ilustracím
v krásné knize (F. Král, A. Bednár, L. Ondrejov,
V. Mináč, W. Shakespeare, J. D. Salinger), tvorbě
exlibris a poštovním známkám. Byla mnohokrát
odměněna, např. čestné uznání na Bienále v Banské Bystrici 1975 a 1989, Grand Prix v Bologni
1995, cena na 5. bienále grafiky v Bělehradě aj.
Měla desítky výstav na Slovensku, v zahraničí
K. Štanclová, C3, 1995
(Norsko, Německo, Rakousko, Taiwan) a samozřejmě v Česku – Moravská Třebová, Ostrava, Liberec, Sobotka, Praha. Je členkou
Združenia slovenských grafikov, Združenia G-bod a SČUG Hollar.
Při vernisáži výstavy, kterou zasvěceně uvedl PhDr. Miroslav Kudrna, vystoupila v hudebním programu známá slovenská zpěvačka Lucia Šoralová se svou skupinou La Alma.
Aleš Nevečeřal
XVII. FESTIVAL KOMORNÍ GRAFIKY
Galerie Hollar 9. 11 – 22. 12. 2011
Tradičním zakončením výstavní činnosti pražské Galerie Hollar v daném roce
je vždy Festival komorní grafiky. A byla to opět, jako každoročně, výstava nejpestřejší a snad i nejnavštěvovanější díky blížícím se Vánocům a možností zakoupení
kvalitního a nepříliš finančně náročného dárku. Výstavu obeslalo téměř 50 výtvarníků, členů SČUG Hollar, kurátorsky ji připravila dr. Blanka Stehlíková a při vernisáži
zahrál na klarinet prof. Jiří Hlaváč. I letos byly uděleny ceny za komorní grafiku,
o kterých rozhodla odborná porota – Cenu SČUG Hollar obdržel Jiří Šalamoun, Cenu
Nadace Hollar Šárka Trčková a Cenu SSPE Antonín Odehnal.
Již samotné množství vystavujících dokládá, že grafika malého formátu, ať
volná či příležitostná (exlibris, novoročenky), je stále oblíbená, jak u sběratelů, tak
u samotných autorů. Nenacházíme zde sice nějaké větší experimenty (v námětu, formě či technice), ale většina autorů představuje své tradiční hodnoty a věrnost svému
uměleckému výrazu. Ať je to tedy A. Antonová, D. a K. Benešovi, J. Brázda, H. Čápová, K. Demel, E. Hašková, J. Kavan, J. Mentlík, J. Otava, V. Suchánek, P. Suk-
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dolák či N. Synecká, J. Šerých nebo K. Vysušil a další zástupci několika současných
generací Hollaru, a tím i různých uměleckých názorů, jejich díla stále oslovují návštěvníky a patří k tomu nejlepšímu, co naše dnešní grafická tvorba představuje. Jako
host vystavil opět své grafiky Jiří Suchý - drobné litografie s náměty lidských emocí
(Žárlivost, Láska, Nešťastná láska) či běžného všedního života (Dopis, Dítě aj.). Zdůrazňovat kvalitu jen vybraných autorů by bylo jistě nespravedlivé vůči dalším nejmenovaným. Vždyť oblíbenost u návštěvníků bude dána po ukončení výstavy vyhodnocením ankety – Cena návštěvníků.
Aleš Nevečeřal
XIV. MEZINÁRODNÍ BIENÁLE DROBNÉ GRAFIKY A EXLIBRIS.
OSTRÓW WIELKOPOLSKI 2011
Tradiční soutěž v tvorbě drobné grafiky a exlibris se konala v Městském muzeu
Ostrówa Wielkopolskiego v době od 10. 9. do 10. 10. 2011. Členem jury byl rovněž
náš Jiří Brázda. Do soutěže se kvalifikovalo 555 prací (z původních 1674) od 300 autorů (z původních 443) ze 46 zemí. První cenu získala Polka Katarzyna Winczek, dvě
druhé ceny Italka Erica Forneris a Bělorus Juri Jakovenko. Speciální ceny získali
Ryszard Baloň a opět Katarzyna Winczek (oba z Polska) a Cristina Gladys Munoz
z Argentiny. Medailí byli oceněni spolu s dalšími třinácti výtvarníky Pavel Hlavatý
a Zdeněk Bugáň. Mezi nominované se dostala Rea Šimlíková. Účastníky výstavy
z Česka byli: S. Böhm, J. Brázda, D. Broďáková-Urbanová, A. Coufalová, P. Hlavatý, Z. Kubeczka, H. Luňák, J. Minář, J, Neuwirt, R. Šimlíková. L. Steininger a V.
Znamenák. Ze zahraničních členů SSPE se zúčastnili O. Premstaller z Rakouska a A.
Šalamon ze Slovinska. Od všech tří set autorů je v katalogu reprodukováno jedno exlibris. Katalog je tištěn na matném křídovém papíře, částečně barevně, a má 128
stran. Grafická úprava a tisk jsou kvalitní. Katalog jsme získali od našeho člena a přítele pana Mieczyslawa Bieleńa.
Současně s touto soutěží se v Ostrówu Wielkopolskim konala výstava grafiky
významného slovenského malíře, grafika a sochaře Vladimíra Gažoviče (1939), žáka
prof. Vincenta Hložníka na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, kde pak
dlouhá léta působil jako pedagog.
Jan Langhammer
VÝSTAVY VE VARŠAVSKÉ GALERII EXLIBRIS
Počet výstav drobné grafiky a exlibris ve Varšavské galerii exlibris dosáhl
v roce 2011 k číslu 126, když první výstavy byly uskutečněny v roce 1992 a další výstavy budou pokračovat. K posledním výstavám jsou vydávány barevné katalogy ve
formátu A5 ve vzorné grafické úpravě, jak po stránce estetické, tak po stránce sdělovací. Vydavatelem katalogů je varšavská čtvrť Ochota. Galerie sídlí ve veřejné
knihovně čtvrti Ochota.
Na 125. výstavě s názvem Malé grafické formy Krzysztofy Lachtary byla představena grafická tvorba významné, i když u nás málo známé, polské výtvarnice.
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Krzysztofa Lachtara, nar. v roce 1937, ukončila studium na Akademii výtvarných umění v Krakově v roce 1964. Vystavovala v Polsku a rovněž v mnoha evropských zemích, ale také v Japonsku a Kanadě. Za své práce získala několik významných ocenění. V její grafické tvorbě dominují přírodní motivy zpracované dokonalou
grafickou technikou v překrásné listy s jemným melancholickým nádechem a nápaditou stavbou. Využívá především kombinovanou techniku leptu s akvatintou.
Další 126. výstava představila Exlibris s chemickými motivy ze sbírky Zygmunta Gontarza. Mnoho chemických exlibris vzniklo v souvislosti s nositelkou Nobelovy ceny za chemii Marií Curie Sklodowskou (1867-1934), a to k jejím výročím.
Byla vystavena exlibris vzniklá v minulých třiceti letech, ale rovněž exlibris z roku
1943, vzniklé v době okupace pro polského chemika Włodzimierza Hubickiego
(1914-1977). Byla vystavena exlibris polských autorů, ale také zahraničních.
Jan Langhammer
DVAKRÁT ZE ŠANGHAJE
Před jedenácti lety bylo v Šanghaji založeno sdružení, podle anglického přepisu snad s názvem „Ludžiadzui v nové oblasti Pudong“. Sdružení je zaměřeno na šíření znalosti exlibris, opět pokud správně uvedeno v angličtině, především mezi učiteli
různých stupňů. Postupně se cíl rozšiřoval mimo původní vymezení, nabyl mezinárodního charakteru, a tak vznikly čínské
speciality: „zvací výstavy“. Nejsou to tedy obvyklé soutěže. V roce 2010 byl
uskutečněn již čtvrtý ročník, tzv. Mei
Yuan Cupu (Yuan Mei byl čínský básník, učenec a umělec, žil v letech 1716
až 1797). Díky panu Hlavatému se nám
dostal do ruky výborně vybavený katalog (A4), ve kterém jsou exlibris čtyřiceti vesměs dobře známých a uznávaných
výtvarníků z celého světa a čtyřiceti výtvarníků místních. Mezi těmi prvními
jsou také díla Gennadije Alexandrova
a Pavla Hlavatého. Bližší údaje se nepodařilo získat.
V rámci EXPO 2010, konaného
v Šanghaji, byly organizovány též umělecké výstavy a zřejmě též soutěž exlibris, protože Pavel Hlavatý se svým exlibris vytvořeným pro EXPO 2010 získal
Pavel Hlavatý, C3+C9, 2010
druhou hlavní cenu! Bohužel se od pořadatelů a ani od laureáta nepodařilo získat více informací. Exlibris Pavla Hlavatého
představujeme.
Josef Chalupský

117

VÝSTAVA EROTICKÉHO EXLIBRIS V PEKINGU
V letošním roce dosáhl dalšího velkého úspěchu ve své tvorbě výtvarník Günter Hujber z Velkých Losin. G. Hujber se narodil 20. 5. 1966 v Šumperku. Po absolvování VUT v Brně, kde vznikly jeho první výtvarné pokusy, se svoji pílí vypracoval
ve velmi výraznou osobnost současné české grafické tvorby. Jeho práce jsou
v poslední době častým objektem zájmu sběratelů. Grafika plná symbolů a tvůrčí fantazie se stává oblíbenou u sběratelů exlibris, volné grafiky i bibliofilií. Kromě grafické, malířské a sochařské tvorby píše
G. Hujber básně a natáčí zvukové
koláže i krátké surrealistické filmy.
Všestrannost a preciznost v práci ho
přivedly k řadě úspěchů a ocenění na
výstavách nejen doma, ale i v zahraničí. Jeden z posledních úspěchů zaznamenal na výstavě erotického exlibris v Pekingu, kde s exlibris pro
MUDr. Koblovského (člena našeho
KPVU v Moravské Třebové) získal
1. místo v silné konkurenci na 2.
mezinárodní výstavě erotického exlibris. K tomuto úspěch lze jen blahopřát. Doplňme pouze, že 1. cenu
získal společně s Vladislavem Kvartalnym z Běloruska a tři třetí ceny
získali: Eugen Timoshenko (Bělorusko), Peter Velikov (Bulharsko)
a Frank Ivo Van Damme (Belgie).
Ceny za účast získalo dalších 40 výGünter Hujber, Diana, C3, 2010
tvarníků, přičemž z Česka to byli:
Jan Černoš, Pavel Hlavatý, Petr Minka a Vadim Šramkov a ze Slovenska Katarina
Smetanová. Pořadatelem soutěže byla ZiAn Intl Graphic Art Gallery v Pekingu. Obrázky a bližší informace lze nalézt na http://www.ex-libris.com.cn/.
V souvislosti s tímto oceněním také připomínám, že soubor deseti litografií s
motivy Moravské Třebové, který vytvořil přední český grafik Karel Beneš, získal již
v roce 2008 hlavní cenu na výstavě v Šanghaji. Je to tedy již druhé významné ocenění grafických lístků ze sbírek našich členů. Přejme si, aby čeští grafici nadále patřili
k výrazným osobnostem světové grafické tvorby.
Jiří Vinkler
O NAŠICH UMĚLCÍCH JINDE
Letos získal cenu města Sint-Niklaas v kategorii tisku z hloubky Miroslav
Hlinka, (viz Knižní značka 2/2011, s. 53 a blíže o něm v Knižní značka 3/2010,
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s. 75). Přijel si ji převzít osobně s manželkou a tak byl hned přichycen a vyzpovídán.
Rozhovor se stal podkladem pro Karl Visserse, aby o něm napsal článek do belgického BOEKMERK (36/2011).
V hlavě Miroslava Hlinky je plno nápadů a myšlenek, které nestačí vůbec vyjádřit. Jeho mysl je otevřena svobodně všem postřehům a zážitkům života, stejně jako
obrazům z mytologie. Skicuje si vše na papír,
přenáší potom na měděný plech a tiskne. Mnohé
myšlenky ale odkládá do budoucna, až v něm
uzrají.
Grafika se mu líbí pro způsob, kterým je
možno skloubit myšlenku s řemeslnou zručností.
Právě proto miluje především mezzotintu, která
poskytuje možnost zachytit a vyjádřit nejjemnější odstíny a která pro něj zůstává stále zahalená
tajemstvím. Jen krok za krokem proniká do její
hloubky.
Uvědomuje si, že v době, kdy knihy již
ztrácí svoji ojedinělost, potřeba tvorby exlibris
je tím ovlivněna. Ale exlibris zůstane stále saMiroslav Hlinka, C7, 2011
mostatným odvětvím drobné grafiky. Nepřekvapí, že nefandí při tvorbě exlibris počítačové technice, ze které mizí vlastní duše grafiky. Článek je doprovázen reprodukcemi šesti exlibris komentovanými Karl Vissersem.
V témže čísle BOEKMERK (36/2011, s. 44) je recenze knihy Oldřich Kulhánek, exlibris 1975-2010, která u nás vyšla v loňském roce. Napsal ji Jack van Peer.
V recenzi vypočítává, že 77% exlibris vytvořil Oldřich Kulhánek před rokem
1990 a všímá si, že od roku 2007 tvoří pouze litografie. Libuje si, jak Kulhánkovo exlibristické dílo je vlastně jakousi encyklopedií, počínající řeckým a římským bájeslovím a přes anatomii lidského těla docházející k erotice, pojaté se střízlivým humorem. Sednout si večer s Kulhánkovým dílem znamená uvolnění a zážitek jako při poslouchání komorní hudby či čtení básní. Vyjadřuje se obdobně jako Josef Koutecký
ve svém úvodu k této knize, z něhož cituje jeho pohled na exlibris.
Také tato recenze je ilustrovaná čtyřmi Kulhánkovými exlibris.
Josef Chalupský
ZEMŘEL RAIMUND ZBOŘIL
Vážení přátelé, dne 3. 10. 2011 zemřel ve věku 92 let pan Raimund Zbořil, tiskař z Vyškova. Domnívám se, že jste jej převážně osobně znali, ať už ze spolkových
sjezdů, výměn grafiky a setkání, nebo jen z rozhovorů či osobní korespondence při
zajišťování tisků.
Byl členem SSPE od r. 1967 a víceméně pravidelným účastníkem sjezdů SSPE
i dalších sběratelských setkání milovníků grafiky. Tento uznávaný mistr tisku z výšky
vytiskl pro mnohé z vás nejeden grafický list, exlibris, bibliofilský tisk, novoročenku,
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sborník či jinou grafiku. Někteří jste s ním často vyměňovali své skvosty, diskutovali
či korespondovali o grafice.
Za svoji tiskařskou práci byl před časem
odměněn i členstvím v SČUG Hollar a obdržel
ke svým 90. narozeninám čestnou plaketu. Ač
jinak velmi skromný člověk, té si velmi považoval. Byl rovněž vyznamenán Cenou města
Vyškova za dlouholetou uměleckou a sběratelskou činnost. Myslím si však, že největší radost
měl ze setkávání s vámi, sběrateli a přáteli grafiky, z časté korespondence a z práce ve vyškovské tiskárně u své milované mašiny.
Měl jsem to štěstí, že jsem se přiženil do
jeho rodiny a velmi brzy mě vtáhnul do sběratelství a krásy grafiky. Ani jsem neodporoval,
rychle mě "to" chytlo. Myslím si, že jsem nebyl
sám, mnozí jste při návštěvě u jeho stolku plného exlibris a drobné grafiky uvízli na háčku
tohoto ušlechtilého koníčka. Léta jsem se snažil
jej alespoň doprovázet na vaše setkávání, měl jsem i tu čest se na několika tiscích,
byť minimálně, podílet osobně.
Kdybych se znovu narodil, chtěl bych být taky tiskařem, jako byl můj zlatý
tchán, který grafice dal vše, co uměl. Zasvětil jí celý život a grafika mu to vracela plnými hrstmi - radostí, potěšením a krásnými přátelstvími s vámi sběrateli a tvůrci.
Chci vám všem za zesnulého jménem celé rodiny ze srdce poděkovat za vaše
kondolence, ale hlavně za přátelství, kamarádství a přízeň i mnoho krásných chvil
s vámi při grafice.
Ing. Jaromír Kutálek, zeť mistra tiskaře Raimunda Zbořila
ZEMŘEL JUDr. Mgr. VRATISLAV JANDA
Těsně před uzávěrkou tohoto čísla Knižní značky jsme se dozvěděli, že 28. 11.
2011 zemřel JUDr. Mgr. Vratislav Janda, bývalý předseda SSPE od roku 2001 do
roku 2008. Dr. V. Janda se narodil 4. 8. 1929 v Praze. Členem SSPE byl od roku
1952. Profesně zastával odborné funkce v kulturních institucích. Mimo sbírání exlibris a grafiky se věnoval šermu; byl devatenáctinásobným mistrem Československa,
později funkcionářem. Vlastnil exlibris C. Boudy, J. Boudy, G. Alexandrova, L. Netušila a dalších tvůrců se šermířskými a historickými náměty. Jako předseda SSPE se
zúčastňoval světových kongresů FISAE. V článcích pro Knižní značku a Sborník informoval o českém a zahraničním dění v oblasti exlibris.
Zemřel pracovitý a milý člověk, kolega sběratel a znalec historie českého exlibris. Čest jeho památce!
Výbor SSPE
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PUBLIKACE
XIII. TRIENÁLE EX LIBRIS CHRUDIM 2009-2011
Katalog letošní chrudimské přehlídky a soutěže českých autorů exlibris je vytištěn
v obvyklé velikosti A5 a tentokrát má hnědou obálku. Katalog vydal Památník národního písemnictví v Praze v nákladu 700 kusů, ISBN 978-80-85085-97-6, 96 stran,
grafická úprava Jiří Neuwirt a Vladimír Kušuta, úvodní texty Mgr. Hana Nováková
a Mgr. Zdeněk Freisleben.
Katalog je přehledně uspořádaný, je tištěný barevně a má velice dobrou grafickou
úpravu. Všichni účastníci soutěže, kteří byli vybráni odbornou porotou, mají reprodukováno jedno exlibris. V přední části jsou všichni ocenění autoři a pak v abecedním pořadí ostatní. Následují seznamy vystavených prací: nejprve výtvarníci a pak
studenti. Na konci je jmenný rejstřík autorů a vysvětlení použitých značek.
Účastníci sjezdu SSPE katalog obdrželi ve sjezdových materiálech. Na výstavě se
prodával za částku 60 Kč.
PETR MELAN – Soupis exlibris a novoročenek 1980-2009
Soupis vyšel v edici soupisů exlibris Uzavřené dílo, jako její 5. svazek. Brožura velikosti A5 má 28 stran a obálku, náklad 200 výtisků, k části nákladu je přiložen tisk exlibris z původní desky, ISBN 978-80904444-5-4. Soupis zpracovali dr. Slavomil Vencl a dr. Karel Žižkovský, redakčně se podílel Ing. Milan Humplík
a tisk provedli Stanislava a Jiří Laňkovi
v Praze. Na frontispisu je reprodukce
fotografie Petra Melana. Předmluvy napsali dr. Slavomil Vencl a dr. Karel
Žižkovský. V textu je reprodukováno
14 Melanových exlibris a 15. je na
obálce. Na jedné stránce je uveden výběr z bibliografie. Soupis je vzorně graficky upraven, snad jediná, i když podstatná připomínka je, že je tisk části textu šedivý a pro starce špatně čitelný.
Podle soupisu vytvořil Petr Melan celPetr Melan, C3, 2009 kem 74 exlibris a 34 novoročenek.
Soupis obdrželi zdarma účastníci sjezdu
v Chrudimi a grafický list Ex libris Maria Teresa E. Riccardo si mohli dokoupit. Zbytek nákladu je v prodeji pro členy SSPE, soupis stojí 40 Kč a grafický list 150 Kč.
ČASOPISY
BOEKMERK tijdschrift voor ex-libriskunst. Nummer 36/2011
V tomto čísle jsou hned dva články o našich výtvarnících – o Miroslavu Hlinkovi
a Oldřichu Kulhánkovi (viz podrobnější text na str. 118 tohoto čísla Knižní značky).
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Na začátku časopisu je již 12. díl Dějin moderního belgického exlibris od Aloyse
Vertongena, tentokrát věnovaný autorům používajícím dřevoryt, linoryt a sítotisk.
Anna Tikhonova píše o své návštěvě výstavy bulharských grafiků v Plovdivu. Van
den Briele si nechal zhotovit exlibris s portrétem vlámského spisovatele Filipa De
Pillecyna (1891-1962) pro vlepení do jeho knih. Zhang Jiarui píše o Martinu Baeyensovi a o „enfant terrible“ grafického světa Belgičanu Fredu Bervoetsovi (*1942),
i když neudělal jediné exlibris, tam má článek Jan Dockx. O dalším Belgičanovi Luc
Van Quickenborneovi (*1956) píše Karl Visers. Američan s italskými kořeny, sběratel Luigi Bergomi (člen SSPE), píše o svém sběratelství, kde dává přednost kvalitě
před kvantitou (reprodukována exlibris V. Gažoviče a K. Demela). První příspěvek
plánované série o exlibris, vytvořených staršími známými umělci, je věnovaný Edouardu Manetovi (1832-1883). U příspěvku o pařížském gynekologovi Samuelu Jeanu
Pozziovi (1846-1918) je krásné staré exlibris od neznámého tvůrce. Následuje přehled nových exlibris, získaných na sjezdu DEG v Herdecke. Text Ex spiritu, pojatý
jako dopis příteli Penerovi, může lehce z Penera přecházet na Venera, jak naznačuje
doprovodné exlibris od V. Gazoviče, které je více než jednoznačné.
Ch
EXLIBRIS ABOENSIS, č. 75, 3/2011, Finsko
K časopisu je přiložen soupis exlibris, která vytvořil Heimo Virnala (celkem 44 kusů). Časopis přináší články a fotografie ze setkání finských a estonských sběratelů.
V článku o polském 10. exlibristickém jamboree a 23. Bienále v Malborku je reprodokováno exlibris vytvořené Z. Kubeczkou. Historický článek (pokračování předchozích) se věnuje období 2. světové války, tzv. Soomepoisid (mladí estonští dobrovolníci bojující ve finské armádě); jedním z nich byl Ants V. Lahi (1918-2011) – důstojník finské armády (exlibris).
Exlibriswereld č. 3/2011, Nederlandse Vereniging voor Exlibris en andere Kleingrafiek
Roman Sustov, významný ruský grafik (*1977), vytváří symbolické grafiky v technice leptu, doplněné drobnou legendou Ex libris se jménem majitele. Geerth van der
Zee je významný nizozemský sběratel exlibris a grafiky; jeho životopis je doplněn
reprodukcemi exlibris na jeho jméno. Je představena běloruská grafička Eugenia Timošenko a běloruský grafik Vladislav Kvartalny. Hildo Krob (1884-1970), nizozemský sochař a dekorativní umělec, se věnoval rovněž grafice a knižní grafice. Johannes
Mulders (1899-1989) byl také tvůrcem exlibris a drobné grafiky. Nelly Degouy
(1910-1979) byla nizozemská grafička a ilustrátorka; navrhovala knižní vazby a tvořila exlibris.
KISGRAFIKA, 2011/2
Zemřela Mária Kopaszová (1911-2011), maďarská grafička a pedagožka žijící
v Segedínu, kde více než 50 let organizovala činnost Kroužku přátel drobné grafiky.
Zemřelý Zoltán Király (1933-2011) byl básníkem, překladatelem a sběratelem grafiky. K. V. Tothová napsala druhou část příspěvku o maďarských exlibris v Moskevské
knihovně, která pocházejí ze sbírky Milajeva. Skupina KBK v Segedinu uspořádala
při příležitosti 50. výročí vzniku velkou výstavu exlibris od 550 grafiků. V Segedínu
se konala volební schůze maďarského exlibristické spolku KBK (Kisgrafika Barátok
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Köre), která se koná každých pět let. Prezidentem se stal opět Dr. Róbert König, sekretářem je Lajos Palásthy, spolek má přibližně 120 členů.
KISGRAFIKA, 2011/3
V roce 1962 vyšlo první číslo časopisu maďarských exlibristů pod názvem KBK Értesitö (Zprávy Kruhu přátel malé grafiky) a od roku 1990 vychází časopis pod současným názvem Kisgrafika (Malá grafika). Kruh přátel malé grafiky v Segedínu
vznikl před 50 lety. Péter Ürmös napsal článek o nutnosti zachovat kulturní dědictví
sbírek exlibris. V květnu 2011 byla zahájena retrospektivní výstava Gyula Sajtose
(*1932) v Seregélyes.
Mitteilungen der Österreichischen Exlibris-Gesellschaft, č. 2/2011
Prof. Werner Pfeiler (*1941), rytec známek a bankovek a tvůrce exlibris, se dožil 70
let; k tomuto výročí byla uspořádána výstava Werner Pfeiler – von Briefmarke zum
Exlibris a vydána stejnojmenná publikace; vytvořil 140 exlibris technikou mědirytu
a ocelorytu. Viktor G. Schapiel (*1941), ruský grafik narozený v Jefremovu a žijící
od roku 1979 ve Vídni, vytvořil několik set exlibris. Erich Fitzbauer (*1927) byl po
vystudování filozofické fakulty Vídeňské univerzity do roku 1976 profesorem na
gymnáziu ve Vídni. Od roku 1973 vydával v edici Graphischer Zirkel bibliofilské tisky. Své básnické svazky sám ilustroval. Vytvořil několik exlibris, kde byla kresba reprodukována laserovou tiskárnou a následně kolorována. H. R. Scheffer uveřejnil
další část historického ohlédnutí za činností ÖEG o 50 let zpět. Je hodnocen německý
kongres v Herdecke a související soutěž Das buchgerechte Exlibris. Je připomenuta
rakouská grafička Maria Bauer-Klimbacher (1911-2000) a její exlibris.
Nordisk Exlibris Tidsskrift (Severský exlibristický časopis) 2011/2-3
Mezi mnoha čínskými exlibristickými společnostmi je nejvýznamnější Shanghai Fu
Xian Zhai Exlibris Society, nový člen FISAE od roku 2010. Hlavní článek od E.
Skovenborga je věnován německému grafiku Richardu Rotherovi (1890-1980), mistru dřevorytu. Další článek hodnotí výsledky XXII. Mezinárodního bienále Malbork
2011. V pravidelných výstavách ve Frederikshavn Kunstmuseum byly uspořádány
výstavy: 23. Roman Nikolajevič Sustov (ruský grafik, nar. 1977 v Minsku), 24. Lanfranco Lanari (italský grafik) a 25. Vive Tolli (estonská grafička nar. 1928 v Tallinu).
V Malborku obdržel Klaus Rödel polský řád Bílého havrana se slunečnicí za zásluhy
v bibliofilii.
SELC-EXPRESS, Nr. 85/2011
Dr. Jochen Hesse, vedoucí grafické sbírky v Zentralbibliothek Zürich, informuje ve
svém článku o sbírce exlibris Emila Beblera (1883-1954), která je v knihovně uložena. Knihovna má ve sbírce 8 000 exlibris, přičemž největší díl tvoří tři sbírky: Fritz
Amberger, Emil Bebler a Wilhelm Roth. Sbírka E. Beblera obsahuje 1963 exlibris
a knihovně ji darovala paní Jeanne Bebler-King v roce 1966. V dalším příspěvku
o módě dámských plavek, zobrazených na exlibris, je také reprodukováno exlibris od
Pavla Šimona z roku 1949. V článku Jablka jsou zdravá!, s tématy Adama a Evy a trhání jablek, nalezneme rovněž exlibris Otakara Štáfla pro F. Hejnu. Sofya Vorontsova (*1984) získala první cenu na 1. Mezinárodním exlibristickém kongresu pro studenty v St. Petěrburku.
Lgh
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GRAFICKÉ SOUBORY
IPSE SIBI XIII
Po šesti letech opět vyšel tradiční soubor našeho
spolku IPSE SIBI. Soubor byl vydán v nákladu 110 výtisků při příležitosti sjezdu v Chrudimi, který se konal
7. – 9. října 2011. Soubor obsahuje sedm vlastních exlibris následujících autorů: Vladimír BOGDANOV –
dvoubarevná litografie, Jan ČERNOŠ – mezzotinta,
Ottmar PREMSTALLER – tři linoryty, René ŘEBEC
– barevná serigrafie, Pavel SIVKO – lept s akvatintou,
Petr STRNAD – dvoubarevný linoryt a Josef WERNER - kombinovaná technika. Členové SSPE si soubor
mohou zakoupit za částku 400 Kč.
S výjimkou Reného Řebce se jedná o nám známé autory. René Řebec se narodil v roce 1969 v Rakovníku, je absolventem Střední uměleckoprůmyslové
školy v Praze a od roku 1992 pracuje v grafických dílnách sítotisku a serigrafie na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V úvodu katalogu k jeho letošní
výstavě v Rabasově galerii v Rakovníku výstižně píše
Karel Žižkovský: „René je velice citlivý pozorovatel
světa se smyslem pro humor, ale má též vyvinutý smysl pro fantazii, jemnou nadsázku a někdy i hravou ironii.“
René Řebec, S1, 2011
Velké množství reprodukcí jeho grafických prací nalezneme na webových stránkách http://www.renerebec.cz/.
ANTONÍN ODEHNAL – ŠEST EXLIBRIS
Letos osmdesátiletý významný autor exlibris Antonín Odehnal vytvořil pro šest
objednatelů a pro prodej dalším
členům SSPE soubor šesti exlibris. Soubor se prodával poprvé na
letošním sjezdu v Chrudimi za
částku 600 Kč. Jednotlivá exlibris
byla vytvořena autorem takto:
Vladimír Bogdanov – tři koupající
se ženy, mědirytina, Jan Langhammer – dvě koupající se ženy
u přídě korábu, mědirytina, Rudolf Mareček – koupající se žena
u splavu, mezzotinta, Zdeněk Šíma – tiskař s otiskem grafického
Antonín Odehnal, C2, 2011
listu se ženským aktem, mezzo-
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tinta, Karel Urban – zrcadlení dívky na hladině mezi lekníny a verše básníka Li Po,
mědirytina a František Vaníček – Lysistráta u kašny, mědirytina. Listy jsou pečlivě
rytecky zpracovány a skvěle doplňují dosavadní řadu autorem vytvořených exlibris,
jejich počet překročil 250 kusů. Listy pečlivě vytiskl Rudolf Mareček. Soubor je uložen ve vkusné obálce s reprodukcí kresby sedícího ženského aktu. Zbytek nákladu
čeká na zájemce. Soubor lze objednat na adrese spolku.
Lgh
PLÁN VÝSTAV
Výstavní plán Galerie HOLLAR na I. pololetí 2012
Smetanovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1
4. 1. – 5. 2.
Jubilanti Hollaru 2012
8. 2. - 4. 3.
Miloslav Polcar – Prostor grafiky
7. 3. - 1. 4.
Karel Demel – Grafika
4. 4. - 29. 4.
Jiří Altmann – Dřevořezy
2. 5. – 27. 5.
Hana Čápová – Grafika
30. 5. – 24. 6.
Jiří Brázda – Hledání ztraceného ráje
27. 6. – 22. 7.
Boris Jirků – Košt
Oblastní galerie v Liberci, U Tiskárny 81/1, Liberec
19. 4. 2011 až 3. 6. 2012 Umění secese ze sbírky Patrika Šimona
SETKÁNÍ SBĚRATELŮ
Setkání sběratelů, členů SSPE, se konalo 19. 11. 2011 v sále hotelu POPULUS
v Praze na Žižkově od 9 do 12 hodin. Sešlo se zde asi třicet sběratelů a přijeli také
naši milí hosté ze Slovenska. Dalo se v klidu vyměňovat, proti sjezdovému shonu
prostě pohoda. Snad by stálo za uvážení, zda by se tyto výměnné schůzky nemohly
konat vícekrát do roka. Jistě by si našly své příznivce v naší početné sběratelské obci.
Lgh
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Seznam příloh:
Pozvánka na valnou hromadu.
Subskripce souboru Tomáše Hřivnáče.
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