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Památník národního
písemnictví vás zve
na vernisáž výstavy
nejkrásnějších knih Česka,
Německa, Polska,
Slovenska a Švýcarska
a na slavnostní předání
cen v soutěži o Nejkrásnější
české knihy roku 2019.
The Museum of Czech
Literature invites you to the
opening of the exhibition
of the most beautiful books
from the Czech Republic,
Germany, Poland, Slovakia,
and Switzerland and to the
Most Beautiful Czech Books
2019 awards ceremony.
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Z hvězdy kruh
The Star Circle
Výstava promýšlí přechodný stav nadšení
a pochybnosti. Uvažuje o četbě jako o svobodném
toulání. Jeho podmínkou je otevřenost a jedinečný
osobní vztah. Zvolila si k tomu kontrastní symboliku
hvězdy a kruhu, která podtrhuje elementární gesto
proměny jednoho symbolu v druhý a zpět. Hvězda je
svými cípy směřujícími do stran symbolem směřování
ven, kdežto kruh naopak představuje uzavření.
Ve vztahu ke hvězdě se také kruh jeví jako obyčejnější
a praktičtější, stálejší a odolnější. Hvězda tu představuje
člověka jako osamělého jedince, kruh evokuje
společenství, skupinu blízkých lidí. Hvězda napovídá
vzdálenost, osamocení, kruh blízkost a spojenectví.
The exhibition reflects the transient state of
enthusiasm and doubt enthusiasm and doubt.
It sees reading as free roaming. Reading requires
openness and a unique personal judgement.
The exhibition is based on the contrasting symbols
of a star and a circle, underlining the elementary
gesture of transforming one symbol into the other,
and vice versa. The star with its tips pointing
sideways is a symbol of aiming outwards, while
the circle represents closure. In relation to the
star, the circle seems to be more mundane and
more practical, more stable and more durable.
The star represents here the human being as
a solitary individual; the circle evokes community,
a group of friends. The star evokes distance and
isolation; the circle closeness and alliance.
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● 15.7.2020 — 18:00
(Výstava potrvá do 1.11.2020)
letohrádek Hvězda (P6)
Star Summer Palace (PRG 6)
pamatniknarodnihopisemnictvi.cz
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