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TISKOVÁ ZPRÁVA K POŘÁDÁNÍ GRAFICKÉHO SYMPÓZIA – SJEZDU SSPE
ČESKÝ KRUMLOV 2019 VE DNECH 04. – 06. 10. 2019
Český Krumlov 09. 10. 2019
Od pátku 04. 10. až do neděle 06. 10. 2019 pořádal Dům dětí a mládeže Český Krumlov a
Městský dům dětí a mládeže Týn nad Vltavou, ve spolupráci se Spolkem sběratelů a přátel exlibris
(SSPE), grafické sympózium – sjezd SSPE Český Krumlov 2019, a to na prvním nádvoří zámku
v zámeckých prostorách Studijního centra Český Krumlov. Sympózia se zúčastnilo přes 180 sběratelů,
výtvarníků, umělců, grafiků a mladých talentů.
Sjezd byl zahájen dne 04. 10. 2019 v komorním prostoru výstavní chodby a ve víceúčelovém
sále přízemí Regionálního muzea v Českém Krumlově vernisáží výstavy „EXLIBRIS“ z mezinárodní
soutěže, pořádané u příležitosti 37. kongresu FISAE v Praze v roce 2018. Výstavní přehlídka představila
reprezentativní výběr z bohaté kolekce soutěžních prací předních tuzemských a světových tvůrců
EXLIBRIS, vč. prací, které získaly nejvyšší ocenění.
K doprovodným akcím tohoto setkání patřila výstava ze soukromých sbírek sběratele exlibris
pana Jiřího Hlinovského a Galerie H, rodinné galerie Hlinovských v Houdkovicích, v galerii Městské
knihovny Prelatury Český Krumlov, dále výtvarné sympózium Český Krumlov 2019 dětské a studentské
tvorby pořádané pro děti a mládež či doprovodná výstava mezinárodní dětské a studentské grafické
soutěže „Český Krumlov, Rožmberkové – stavby, řemesla a tradice“ v areálu Klášterů SUPŠ Sv. Anežky
České. Sympózia a slavnostního vyhlášení mezinárodní soutěže se za účasti zástupců Jihočeského kraje
zúčastnilo přes 130 pozvaných hostů a 23 oceněných žáků společně se svými učiteli.
„Takovéto akce musí býti podporovány. Vždyť co jiného nežli mládí by mělo osvěžiti toto naše
počínání a řemeslo. Organizátorům sympózia náleží se přiznati absolutních zásluh a poděkování nás
všech. Pro mnohé z nás mělo by být toto setkání inspirací a příkladným počínáním.“ Takto vyjádřil svými
slovy své nadšení doc. PhDr. Felix Černoch, předseda spolku SSPE.
Grafické sympózium se konalo pod záštitou Mgr. Dalibora Cardy, starosty města Český
Krumlov, a pana Pavla Hrocha, náměstka hejtmanky Jihočeského kraje. Poděkování též patří
sponzorům, kteří tuto akci významně podpořili, např. Českokrumlovskému rozvojovému fondu,
Hradnímu muzeu, Regionálnímu muzeu v Českém Krumlově, Museu Fotoatelier Seidel, Egon Schiele
Art Centru, Klášterům Český Krumlov, pracovníkům Státního hradu a zámku Český Krumlov, Studijního
centra, SUPŠ Sv. Anežky České a města Český Krumlov.
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