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Tisková zpráva k výstavě:  
EXLIBRIS 

4. 10.   – 3. 11. 2019 
 

Český Krumlov 5. 9. 2019  
 
Od 4. 10. 2019 do 3. 11. 2019 bude v komorním prostoru výstavní chodby a ve víceúčelovém sále přízemí 
Regionálního muzea v Českém Krumlově probíhat výstava „EXLIBRIS“ z mezinárodní soutěže, pořádané  
u příležitosti 37. kongresu FISAE v Praze v roce 2018. Výstavní přehlídka představí reprezentativní výběr  
z bohaté kolekce soutěžních prací předních tuzemských a světových tvůrců EXLIBRIS, vč. prací, které získaly 
nejvyšší ocenění. Výstava je pořádána v rámci GRAFICKÉHO SYMPÓZIA SJEZDU SPOLKU SBĚRATELŮ A PŘÁTEL 
EXLIBRIS ČESKÝ KRUMLOV 2019. Slavnostní zahájení proběhne v pátek 4. 10. 2019 v 17:00 hodin v Regionálním 
muzeu v Českém Krumlově. 
 

„Jen málokterá „Světová soutěž exlibris“ uspořádaná v posledních letech se může pochlubit tak obrovským zájmem 
výtvarníků z celého světa. Do soutěže bylo zasláno na jeden tisíc šest set prací od sedmi set výtvarníků ze čtyřiceti 
osmi zemí světa. Výstavu obeslala celá řada světových výtvarníků, což potvrzuje, že je pro ně ctí, být zastoupeni 
svými pracemi právě v této soutěži na XXXVII kongresu FISAE v Praze.“ Těmito slovy z katalogu Mezinárodní 
soutěže exlibris, pořádané u příležitosti 37. kongresu FISAE v Praze 2018, glosoval kulturní význam události  
a mimořádný kvantitativný i kvalitativní rozměr kongresové soutěže prezident FISAE, pan Karel Urban. 
 
Rok od konání kongresové soutěže má Českokrumlovská veřejnost možnost seznámit se s reprezentativním 
výběrem z bohaté kolekce prací předních tuzemských a světových tvůrců EXLIBRIS, vč. soutěžních prací, které 
získaly nejvyšší ocenění. Výstava je pořádána v rámci GRAFICKÉHO SYMPÓZIA SJEZDU SPOLKU SBĚRATELŮ A 
PŘÁTEL EXLIBRIS ČESKÝ KRUMLOV 2019, které se koná pod záštitou starosty města Český Krumlov Mgr. Dalibora 
Cardy a náměstka hejtmanky Jihočeského kraje Pavla Hrocha. 
 
Výstavní přehlídka v Regionálním muzeu vznikla z iniciativy a v rámci organizační spolupráce s vedením DDM 
Český Krumlov a DDM Týn nad Vltavou. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Regionální muzeum v Českém Krumlově se nachází v Horní ulici čp. 152 v impozantní budově bývalého jezuitského gymnázia. 
Tato nejstarší raně barokní budova ve městě s dekorativním západním průčelím byla postavena na místě šesti starších 
měšťanských domů v letech 1650 - 1652. Společně s kolejí (kolegiem) a divadlem tvořila dominantní komplex budov 
jezuitského řádu, povolaného do Českého Krumlova Vilémem z Rožmberka v roce 1582. V roce 1732 byla k objektu dostavěna 
seminární kaple sv. Josefa, odstraněná při rekonstrukci po roce 1970. Stálé expozici, věnované sbírkám z oboru archeologie, 
dějin umění a řemesla, národopisu, ale také historické farmacie, vévodí unikátní keramický model města – největší svého 
druhu na světě.  
_____________________________________________________________________________________________________ 
Informace:  
Mgr. Jakub Pich, DDM Český Krumlov, +420 604 867 563, e-mail: reditel@ddmck.cz 
Miroslav Petřík, DDM Týn nad Vltavou, +420 602 154 055, e-mail: petrik@ddmtyn.cz 
Mgr. Filip Lýsek, ředitel muzea, Tel.: +420 724 942 386, e-mail: lysek@muzeumck.cz,  
Martina Vachová, propagace a marketing, Tel.: +420 380 711 674, e-mail: vachova@muzeumck.cz,  
Více informací na: www.muzeumck.cz a na FaceBooku muzea. 
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