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VÝSTAVY
EXHIBITIONS

na výstavišti
STŘEDNÍ HALA
Guido Boggiani, fotograf
1
Unikátní snímky jihoamerických indiánů
italského malíře a etnografa Guida Boggianiho z konce 19. století patří k dobovým vrcholům portrétní
umělecké fotografie, nemluvě o jejich mimořádné
vědecké a historické dokumentární hodnotě. Velkoformátové skleněné negativy byly nalezeny v pozůstalosti A. V. Friče, který je dovezl do Evropy krátce
poté, co jejich autora v Gran Chacu zabili indiáni.
Doprovodná výstava ke stejnojmenné knize Nakladatelství Titanic.
[[Nakladatelství TITANIC, Svět knihy

Guido Boggiani, Photographer
The unique pictures of South American Indians by
the Italian painter and ethnographer Guido Boggiani
are some of the pinnacles of the late 19th-century
artistic photograph portraiture, not to speak of their
exceptional scientific and historical documentary
value. Large-format glass negatives have been found
in the inheritance of A. V. Friče, who brought them to
Europe after their author had been killed in Gran
Chaco by the Indians. Accompanying exhibition to
the book Guido Boggiani, Photographer.
Výstava Obce překladatelů
Obec vystavuje překladové tituly oceněné v loňském
roce prestižními literárními cenami a užší výběr návrhů na Cenu Josefa Jungmanna za nejlepší překlad
loňského roku. Vystavena je též kolekce významných
českých překladů z literatur Latinské Ameriky.

[[Obec překladatelů

Slovník roku
Slovníky a encyklopedie oceněné odbornou porotou
26. ročníku soutěže, pořádané Jednotou tlumočníků
a překladatelů. Soutěž slouží k orientaci na trhu slovníkové a encyklopedické literatury. Snaží se poskytnout pokud možno ucelený přehled o všech novinkách vydaných během soutěžního období a předložit
publiku alespoň základní hodnocení jejich kvality.
Jejím cílem je též propagace slovníkové a encyklopedické literatury na internetu, v časopise ToP (odborném bulletinu pro tlumočníky a překladatele) a na
veletrhu Svět knihy Praha. V tomto ročníku bylo hodnoceno 48 přihlášených titulů.
[[JTP – Jednota tlumočníků a překladatelů

Výstava ZLATÁ STUHA 2019
Každoroční žeň toho nejlepšího, co se urodilo na poli
původní české ilustrační tvorby pro děti. Výstava ilustrací, které byly nominovány nebo oceněny Zlatou
stuhou.
[[Česká sekce IBBY

Ceny Jiřího Ortena
Výběr z vítězných knih předchozích ročníků Ceny Jiřího Ortena.
[[Svaz českých knihkupců a nakladatelů

Ilustrátori ocenení na BIB 2018
Bienále ilustrácií Bratislava umožňuje už päťdesiat
rokov deťom, ale aj dospelým ponoriť sa do magického sveta fantázie. V roku 2018 mali návštevníci možnosť vidieť 2 657 ilustrácií od 373 ilustrátorov zo
štyridsiatich deviatich krajín celého sveta. Výstava
predstavuje kolekciu ilustrácií ocenených na 27. ročníku Bienále ilustrácií Bratislava 2017. Ide o štatutárne ceny – Grand Prix, Zlaté jablká, Plakety a Čestné uznania – spolu 15 cien a neštatutárne ceny – Cena
detskej poroty, Cena primátora Bratislavy a Cena
Poštovej banky.
[[BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti
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[[Spolek Litera

PRAVÉ KŘÍDLO
Nejlepší knihy dětem
Svaz českých knihkupců a nakladatelů ve spolupráci
s Českou sekcí IBBY vydává pravidelně na podzim
výběr doporučené původní české literatury pro děti
a mládež. Výstava představí výběr z předchozích ročníků.
[[Svaz českých knihkupců a nakladatelů

Península (Alejandro Cruz)
1
Mé hodnoty a tradice jsou odrazem života
v jižním Mexiku. Země je díky své ohromné rozloze
etnicky a kulturně velice rozmanitá. Výstava zachycuje prostřednictvím 17 fotografií jeden den na jihovýchodě Mexika. Hlavními tématy díla jsou štěstí, naděje a pocit sounáležitosti.
[[Svět knihy, Velvyslanectví Spojených států mexických

Península
My values and traditions are a reflection of life in
southern Mexico. Thanks to its immense scope,
country is ethnically and culturally highly diverse.
Consisting of 17 photographs, the exhibition maps
one day in southeast Mexico. The main topics of the
work are happiness, hope and togetherness. Photographer: Alejandro Cruz.

LAPIDÁRIUM
České stopy v Argentině (Vojtěch Vlk)
1
Fotografická výstava České stopy v Argentině
je cyklem portrétů z prostředí krajanské komunity,
potomků vystěhovalých Čechů a Slováků, kteří se
aktivně hlásí ke svému dědictví. Někteří organizují
kulturní aktivity a navštěvují kurzy českého jazyka.
[[Svět knihy, Velvyslanectví Argentinské republiky

Czech Footsteps in Argentina
The photograph exhibition Czech Footsteps in Argentina is a cycle of portraits from within the community
of Argentinian Czechs and Slovaks who actively adhere to their heritage. Some organise cultural activities and attend Czech language courses. Photographer: Vojtěch Vlk.
Knihy o dřevě
Dřevěné variace na téma kniha. Dřevěné knihy mají
vtip a hned, jak se zasmějete, napadne vás třeba –
dělá se papír ještě dnes ze dřeva?

[[Martin Patřičný

Kniha jako investice či umělecké dílo?
Poznejte zblízka Slovanskou epopej – jedinečné dílo
Alfonse Muchy – a připomeňte si výročí založení republiky v unikátním projektu Kronika první republiky
1918–1938.
[[Albatros Media a.s.

Brasília – město – sen
1
Exkluzivní a fotogenická Brasília, ikona
modernistické architektury, město-sen zrozené z kreativity Oscara Niemeyera a dalších špičkových brazilských tvůrců a z politické odvahy prezidenta s českými kořeny J. Kubitscheka. Doprovodná výstava ke
stejnojmenné knize Nakladatelství Titanic.

Czech Grand Design 2018 – Výstava Jindřicha
Janíčka – Ilustrátora roku
Již potřetí byly letos v rámci cen Czech Grand Design
udělována také ocenění za nejlepší ilustrace. V každoročně konkurencí nabité kategorii letos na nejvyšší metu dosáhl Jindřich Janíček za ilustrace pro komiks 75 stupňů Fahrenheita (magazín B), ilustrace
pro Hospodářské noviny a ilustrace pro knihu Ilustrovaná Ústava České republiky (Také Také Také,
82 Bøok & Design Shõp). Janíček je absolvent Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Ateliéru ilustrace na
UMPRUM. Mimo jiné je autorem knih Přicházíme
v míru ve jménu lidstva, K večeru spustil se déšť a Podivuhodná robotí expedice.

[[Nakladatelství TITANIC, Svět knihy

[[Svět knihy

LEVÉ KŘÍDLO

Brasília – City – Dream
An icon of modernist architecture, the exquisite and
photogenic Brasília, a city-dream born of the creativity of Oscar Niemeyer and other prominent Brazilian
creators as well as of the political bravery of a president with Czech roots, J. Kubitschek.

mimo výstaviště

Levé křídlo – foyer

Výstava k výročí 70 let nakladatelství Albatros
Připomeňte si s námi vznik nejstaršího českého nakladatelství literatury pro děti a vydejte se na cestu
časem s Albatrosem.
[[Albatros Media a.s.

12. 4. – 19. 6.
VilLa Pellé, Pelléova 10, 160 00 Praha 6

Stories
Pražská Villa Pellé hostí do 21. června výstavu ilustrátorky Renáty Fučíkové (1964) nazvanou Stories.
Výstava je pojata jako retrospektiva, představuje klí-
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Magnesia Litera
Výstava vítězných knih 18. ročníku výročních knižních
cen.
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čové body autorčiny bohaté práce od konce osmdesátých let po dnešek. Zároveň jde o výstavu interaktivní, která informačně bohatým, ale i hravým
a zábavným způsobem tlumočí dětem, mládeži i dospělým klíčové body z českých i evropských dějin: od
Bruncvíka přes Karla IV. a Komenského po Masaryka. Kurátorem výstavy je Radim Kopáč. V období konání veletrhu Svět knihy Praha bude po předložení
platné vstupenky nebo pásky na ruce poskytnuta
v galerii sleva na vstupné (po uplatnění slevy vstupné 60,– Kč namísto původních 90,– Kč).
[[Galerie Villa Pellé

9.–12. 5.
Hotel Mama Shelter, Veletržní 20, Praha 7

[[Svět knihy
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Lucie Lomová: Divoši
Výstava představí kreslený biografický román Lucie
Lomové Divoši. Podmanivý příběh vypráví o setkání
dvou mužů ze zcela rozdílných kultur, jejichž cesty se
na krátký čas spojily,a vychází přitom ze skutečných
událostí, jak je ve svých zápiscích zachytil mladý cestovatel a botanik Alberto Vojtěch Frič. V zimě roku
1908 přivezl z Paraguaye do Evropy indiána Čerwuiše a strávil s ním v Praze celý rok. Komiks Lucie Lomové se setkal s velkým ohlasem, byl vyznamenán
několika cenami a vyšel také francouzsky a polsky.
V hotelu je zároveň v době konání veletrhu připraven
latinskoamerický bar se speciálními drinky.

