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VÝSTAVY
BUS – DEPO2015
Galina Miklínová – ilustrace
Známá ilustrátorka a režisérka animovaných filmů představuje
na Světě knihy v Plzni své ilustrace. Výběr ilustrací se nesnaží
být retrospektivou, pouze akcentuje autorčiny oblíbené knihy,
jako jsou Lichožrouti, Cílovníci, Vombat Jirka, Verunka a kokosový dědek nebo hrdinná trojka v sérii H2O a další.
[[Svět knihy v rámci kampaně Rosteme s knihou

BUS34 – DEPO2015
Sutnarka – Hrdinky a Velvet Effect
Ateliér Didaktické ilustrace Fakulty designu a umění Ladislava
Sutnara Západočeské univerzity v Plzni vystavuje ukázky ilustrací ze dvou knih, které vycházejí tento podzim:
Kniha Hrdinky představuje portréty významných českých
žen, které vytvářely naši historii a mají zásadní podíl na dnešní
rovnoprávnosti žen a mužů. Autorkami textů jsou Kateřina Tučková, Lenka Křížová a Anna Musilová (vydává nakladatelství Euromedia Group).
Kniha Velvet Effect vypráví příběh naší společnosti v letech
1988–1992. Autorem textů je Petr Švec (vydává nakladatelství
Albatros).
Všechny vystavené ilustrace i knihy jsou dílem nadaných studentů, kteří se zaměřují na naučnou polohu tohoto oboru. Učí
se, jak obrazem vyložit náš svět a jeho podstatu, a tak se odkazují k dílu Jana Amose Komenského i dvou plzeňských rodáků
– Jiřího Trnky a Ladislava Sutnara.
[[Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské
univerzity v Plzni

Ilustrace Galina Miklínová.

Ilustrace Tomáše Staňka z knihy Velvet Effect, Letná.
Ilustrace Barbory Biskupové z knihy Hrdinky, Barbora Celska.
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Tržnice – DEPO2015
Góóól – Hrdinové české kopané
Poznejte největší příběhy české kopané a na velkém hřišti si s dětmi procvičte nejen základy fotbalu, ale také týmovou spolupráci
a férovou hru. Zábavnou výstavu si užijí holky i kluci.
Jednotlivá stanoviště na 500 m2 prověří vaše týmové i individuální
herní dovednosti, ale i charakterové vlastnosti. Dokážete se svými spoluhráči udržet balanc? Máte tvrdou a přesnou střelu? Najde
vaše přihrávka cíl?
GÓÓÓL vypráví nejen dětem, že k hrdinství nestačí pouze sportovní výkon, ale potřeba je i výjimečných lidských vlastností, mezi
které patří odvaha a čestnost. Velkou inspirací pro výstavu byla publikace Ondřeje Fuczika Hrdinové: Největší příběhy české kopané.
Výstava potrvá do 20. 12. 2020.
[[DEPO2015

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Videosál Rakouské a Německé knihovny, Náměstí Republiky 12
Děti, čtete?
Putovní výstava knih a ilustrací z katalogu Nejlepší knihy dětem
2018/2019, která tradičně doprovází festival Děti, čtete? Našim
malým čtenářům, jejich rodičům i učitelům se zde představí to nejlepší z české tvorby pro děti za uplynulý rok.
Výstava se koná od 25. 9. do 30. 10. 2020.
[[Knižní stezka k dětem a Nakladatelství Meander

Ilustrace Petry Šestákové z knihy Hrdinky, Greta Tugendhat.
BUS – DEPO2015
Magnesia Litera
Výstava nominovaných a vítězných knih 19. ročníku výročních knižních cen.
[[Spolek Litera

Kavárna a Truhlárna – DEPO2015
Street Art – WALLZ no. 1
Výstava WALLZ no. 1 byla zahájena v rámci prvního ročníku plzeňského street art festivalu WALLZ – Pilsen Street Art Festival. Představuje jak výběr ateliérové tvorby všech umělců, kteří se festivalu
zúčastnili, tak i přímé umělecké zásahy do výstavního prostoru.
Michal Škapa/Tron a Ondřej Vyhnánek/X-Dog jsou na výstavě zastoupeni mimo děl vlastních také dvěma díly společnými. V nich
se propojují charaktery jejich tvorby podobně jako na jejich muralu
v Zahradní ulici. Odděleně jsou naopak vůbec poprvé prezentováni
Josef Sedlák/Akrobad a Tomáš Staněk/Obras.
Vedle svých rozměrných maleb vystavuje Jakub Janovský také
smalty, které reprezentují jeho nejaktuálnější tvorbu. Daniela Herodesová představuje příklady své ilustrátorské tvorby.
ZBIOK přivezl z Polska výběr svých pláten, kdežto rakouští SKIRL
a Ruin nám zanechali originální malby přímo na výstavních panelech. Podobně se ve výstavním prostoru mihl také brněnský TIMO.
Výstava potrvá do 30. 9. 2020.
[[DEPO2015

