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> > > Prezentace VIII. mezinárodního Bienále kresby Plzeň 2012 má před sebou posledních deset dnů. < < < 

Pro vzrušující až rozdivočelé uplynulé dvacetiletí je v kultuře charakteristické řízené i chaotické snižování prostředků 
z veřejných zdrojů. Kde zůstal sen o cílových 2 % státního rozpočtu na kulturu, iniciovaný kdysi ministrem kultury 
Stropnickým a rozvíjený zesnulým ministrem Dostálem? Současně jsme však byli i svědky boomu soukromoprávních 
aktivit, z nichž některé se z nadšeneckých pokusů proměnily ve významné periodické kulturní akce. Mezi tyto 
úspěšné patří i Bienále kresby Plzeň. Hezky to v katalogu letošního ročníku bienále napsal Werner Schaub: „To, co 
před 16 lety začalo jako experiment, se stalo součástí evropské umělecké scény…“ Dík tedy všem, kdo této akci fandí 
a pomáhají ji uskutečňovat.  

Přihlášeno bylo letos 1603 prací od 437 umělců ze 38 zemí celého světa. Porota vybrala 138 kreseb od 112 autorů ze 
30 zemí. Grand Prix získal Martin Zálešák, Cenu hejtmana Plzeňského kraje získal Péter Balász Kovács (Maďarsko), 
Cenu primátora města Plzně získala Tereza Reichová, Cenu Mezinárodní organizace výtvarných umělců IAA/AIAP 
(UNESCO) získal Andrej Pavlič (Slovinsko), ceny dále udělily národní umělecké svazy z Německa, Maďarska a 
Slovenské republiky, svou cenu udělili i studenti Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni a byla 
udělena i Zvláštní cena poroty. Dalších dvacet autorů se dostalo do užšího výběr a obdrželo Short list – certifikát 
nejvyšší kvality. 
K prohlídce originálů zbývá už jen deset dnů; díla mohou návštěvníci shlédnout do 18. 11. 2012 v Západočeském 
muzeu a Galerii J. Trnky v Plzni. Tam je možno získat i tradičně pečlivě připravený katalog. 

Další informace: www.bienale-plzen.cz; zajímavý byl i doprovodný program (více ZDE), který však byl s výjimkou 
Figuramy a Dětské kresby  již ukončen. 
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Cena Unie výtvarných umělců ČR - Gábor György Nagy: Prolomení bodu I, uhel, 60 x 80 cm, 2012 

 
Zdroj: Bienále kresby Plzeň; redakční úprava: Oskar Brůža 
Předešlé zprávy naleznete na www.uvucr.cz/e_info/e_info_prehled.htm  
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