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LITR – knižní veletrh autorských a uměleckých publikací
Olomouc, 9.–11. října 2015
Zveřejněn program prvního ročníku
Od pátku do neděle 9.–11. října 2015 proběhne v kulturním a komunitním prostoru
W7 v Olomouci první ročník knižního veletrhu LITR zaměřeného na autorské a
umělecké publikace a jejich prezentaci, ale také na fenomény spojené s
nízkonákladovým vydáváním knih nebo časopisů.
Veletrh byl iniciován snahou seznámit širokou veřejnost s tvorbou mladých
spisovatelů, umělců, designérů, ilustrátorů či studentů výtvarných oborů, a také s
unikátní produkcí malých nezávislých nakladatelství a vydavatelství. Návštěvníci tak
budou mít příležitost prohlédnout si kreativní nízkonákladové publikace, které jsou
často dostupné pouze ve specializovaných knihkupectvích nebo na internetu.
Prodejní veletrh doplní i řada doprovodných workshopů, přednášek, výstav, dílen
a prezentací. Akce obdobného zaměření dosud v Olomouci chyběla.
Od pátku do neděle, knihy, výstavy a koncerty
Ve Freskovém sále budovy W7 svou tvorbu představí na tři desítky tuzemských tvůrců
a nakladatelů (viz seznam prodejních stánků v závěru tiskové zprávy).
K vidění budou například dětské papírové hry ateliéru NaPOLI, autorské knihy pro
děti i dospělé z nakladatelství Bylo nebylo, nebo práce kolektivu alternativního tisku
KudlaWerkstatt, finalistů ceny Nejkrásnější kniha roku 2013. Nezávislá sítotisková
dílna Uutěrky na přehlídku přiveze své „podomácku a na koleně“ vytvářené grafiky a
plakáty.
V rámci doprovodného programu proběhnou prezentace jednotlivých prodejců a v
otevřených dílnách se návštěvníci budou moci seznámit mj. s technikou knižní vazby
pod vedením Michaely Caskové, Jana Trnková pak ve své přednášce přiblíží historii
tohoto odvětví. Součástí programu bude i několik workshopů pro dětské
návštěvníky veletrhu.
Večerní program bude patřit hudebním koncertům – v pátek 9. 10. představí
ostravská výtvarnice a písničkářka Magdalena Manderlová svůj křehký solový projekt
Moin Moin, následující den pak rozezní brněnská violoncelistka Kateřina Koutná
alias Makak Divadelní sál W7 elektroakustickými kompozicemi z loňského EP
Stromy. O vizuální složku koncertu se postará VJka Anna Balážová.
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Součástí programu je i společná výstava vztahující se ke knižní ilustraci a umění
knihy, která se kromě Galerie W7 (ve foyer Divadla na cucky), rozprostře také v
přilehlých ochozech historické budovy. Zastoupeni budou tvůrci, kteří se na LITRu
podílejí jako hudebníci, výtvarníci, prodejci či další účinkující.
Účast přislíbila mj. Eva Jaroňová, Magdalena Manderlová, Anna a Dana
Balážová, Michaela Casková, Viktorie Schrötterová, Lukáš Bureš ad.
Jedinečná lokace v barokním paláci
Zajímavé je samotné místo konání veletrhu. Historická čtyřkřídlá barokní budova na
Wurmově 7 v Olomouci je postavena na úpatí hradební zdi a patří mezi
nejvýznamnější barokní památky ve městě (budova je zapsána v Ústředním
seznamu nemovitých kulturních památek ČR).
Tato bývalá Kanovnická rezidence (tzv. „Braidův dům“) je největším ze čtrnácti
paláců olomoucké kapituly a v současné době slouží řadě kulturním a sociálním
neziskovým organizacím pod značkou W7 – kulturní a komunitní prostor.

Vstupné na veletrh včetně doprovodných akcí je pro veřejnost zdarma.

Bližší informace naleznete na www.litrolomouc.cz a www.facebook.com/litrolomouc,
podrobný program veletrhu pak přiložený v závěru této tiskové zprávy nebo na
www.litrolomouc.cz/program.
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LITR – knižní veletrh autorských a uměleckých publikací
Kulturní a komunitní prostor W7, Wurmova 7, Olomouc
9.–11. 10. 2015
vstup zdarma (včetně koncertů a doprovodných akcí)

Partnery projektu jsou Statutární město Olomouc, Přehlídka animovaného filmu, IVF,
Ministerstvo kultury, Pastiche Filmz, Slam, Parapet, Galerie W7, Kulturní a komunitní
prostor W7, Antikvariát Olomouc, ArtMapt, jlbjlt.cz, Olomoucký kraj, A2, H_aluze,
Flop Shop.
Knižní veletrh LITR spolupořádá Přehlídka animovaného filmu v Olomouci
(www.pifpaf.cz).

Kontakt na organizátora:
Nela Klajbanová
+420 724 349 167
litrolomouc@gmail.com
Kontakt pro média:
Marie Meixnerová
+420 608 754 730
media@pifpaf.cz

V případě reflexe on-line prosíme o připojení hyperlinku na webovou stránku LITRu
nebo připojení odkazu na facebookovou událost.
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LITR 2015
9.–11. 10. 2015
Knižní veletrh autorských a uměleckých publikací
W7 Kulturní a komunitní prostor, Olomouc
PÁTEK 9. 10.
——————————————————–
16:00–20:00 | Freskový sál | Prodejní veletrh
16:00–20:00 | Nádvoří W7 | Stan Miniatorium | Otevřená tvůrčí dílna – Michaela Casková & spol.
16:00–19:00 | PAF Room | Parapet | Knižní dílna
19:00–20:00 | Divadlo W7 | Prezentace prodejců I.
20:30 | Galerie W7 | Vernisáž výstavy
21:00 | Divadlo W7 | Moin Moin | Koncert
SOBOTA 10. 10.
——————————————————–
10:00–20:00 | Freskový sál | Prodejní veletrh
10:00–20:00 | Nádvoří W7 | Stan Miniatorium | Otevřená tvůrčí dílna – Michaela Casková & spol.
10:00–11:30 | Nádvoří W7 | Dětský koutek
10:00 –19:00 | PAF Room | Parapet | Knižní dílna
14:00–16:00 | Nádvoří W7 | Japonská knižní vazba | Workshop pro začátečníky – Michaela Casková
16:00–17:30 | PAF Room | Ex Libris | Workshop linorytu a výroby Ex Libris – Monika Beková
17:30–18:30 | Divadlo W7 | Historie umělecké knižní vazby | Přednáška – Jana Trnková
19:00–20:00 | Divadlo W7 | Prezentace prodejců II.
21:00 | Divadlo W7 | Makak | Koncert
NEDĚLE 11. 10.
——————————————————–
10:00–16:00 | Freskový sál | Prodejní veletrh
10:00–16:00 | Nádvoří W7 | Stan Miniatorium | Otevřená tvůrčí dílna – Michaela Casková & spol.
10:00–11:30 | Nádvoří W7 | Dětský koutek
10:00–14:00 | PAF Room | Parapet | Knižní dílna
14:00–16:00 | PAF Room | Bojtky | Dílna knihvazby pro děti – Uutěrky
14:30–16:00 | Divadlo W7 | Prezentace prodejců III.

Abecední seznam prodejců:
A2, Ateliér reklamní fotografie a grafického designu UTB, BFLMPSVZ Publishing,
Bylo nebylo, C.L.U.B. 2030, Chaos (c)mpany, Ditchmag, dybbuk, Edice PAF,
H_aluze, imrich veber, Knihařství Trnka, KudlaWerkstatt, Magazyn a jiné, Meander,
MEM, Michaela Casková, Michaela Slaninková, MILIMETR, moin moin, Mou,
NaPOLI, Nová beseda, Perplex, Pižmo + sam83, Revue Pandora, Škůdci, Take Take
Take, Uutěrky, X a další
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