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2 LITR – druhý ročník knižního veletrhu autorských a uměleckých publikací
Olomouc, 23.–25. září 2016
Od pátku 23. do neděle 25. září 2016 proběhne v kulturním a komunitním prostoru W7
v Olomouci druhý ročník knižního veletrhu LITR zaměřeného na autorské a umělecké
publikace a jejich prezentaci, ale také na fenomény spojené s nízkonákladovým vydáváním
knih nebo časopisů.
Prodejní veletrh, jehož pilotní ročník proběhl v Olomouci loni v říjnu, doplní řada
doprovodných workshopů, přednášek, výstav, dílen, prezentací a hudebních
koncertů.
Na úspěšný první ročník tak LITR navazuje programem, který přerůstá parametry
klasického knižního veletrhu, a stává se spíše festivalem s autorskou knihou v titulu.
Jde o jedinou akci svého druhu v České republice.
LITR upozorňuje na neotřelá knižní vydavatelství, ale i na samostatně̌ fungující
(etablované i začínající) tvůrce. LITR chce seznámit širokou veřejnost s tvorbou
mladých spisovatelů, umělců, designérů, ilustrátorů či studentů výtvarných oborů a s
unikátní produkcí malých nezávislých nakladatelství a vydavatelství. Návštěvníci tak
mají příležitost prohlédnout si originální publikace, které jsou často dostupné především
ve specializovaných knihkupectvích nebo na internetu.
Program – více než šedesátka účinkujících, náplň pro děti i dospělé
Hlavní program festivalu tvoří prodejní veletrh. V sobotu a v neděli 23. a 24. září se
formou vlastního prodejního stánku představí na tři desítky nezávislých tuzemských
nakladatelů, výtvarníků a umělců, např. grafická dílna Uutěrky, skupina ilustrátorů
Nýbrž, literární časopisy PLAV, H_aluze, nakladatelství Bylo nebylo, Nová beseda,
knihkupectví a galerie Xaoxax, Artmap a mnoho dalších.
Ve stejných dnech LITR nabídne tvůrčí program pro dětské návštěvníky, který se
vztahuje ke kreativnímu zpracování knihy. Pod odborným vedením lektorky Pavly
Baštanové si mohou děti na základě animačních postupů vytvořit pohyblivý příběh –
flipbook, nebo pod dohledem známých brněnských umělců a ilustrátorů Veroniky
Vlkové a Jana Šrámka vyrobit knihu koláží a akvarelů. Dospělí se mohou s knižní
dílnou Parapet naučit základy koptské vazby. Nezávislá dílna, vydavatelství
a risografické studio KudlaWerkstatt povede workshop věnující se výrobě autorského
zinu.
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Všechny workshopy jsou zdarma a bez předchozí registrace (vstup do naplnění
kapacity).
V rámci doprovodného programu bude probíhat prezentace jednotlivých nakladatelů,
kteří se veletrhu osobně zúčastní, a olomoucká PechaKucha, kde se ve spolupráci
s PechaKuchaNight představí autoři a umělci spjatí s výrobou a procesem vzniku
autorské knihy, tedy z oblasti ilustrace, typografie, grafiky apod.
O vzniku a vývoji tzv. procesuálních knih pohovoří v rámci autorské prezentace
umělec, autor konceptuálních knih a vysokoškolský pedagog Vladimír Havlík.
Letošní výstavní program se soustředí na obsahové a formální kvality textu,
transformované do jiných médií. V rámci výstavy Text, lži a video budou
prostřednictvím děl vybraných českých umělců (Lenka Vítková, Tomáš Svoboda,
Viktor Takáč, Kateřina Držková ad.) představena videa, která zásadním způsobem
pracují s textovou informací. Na typografické kvality fontů a liter zejména autorů
prezentovaných v rámci programu LITRu potom upozorní speciálně adjustované tisky.
Večer se Wurmova 7 rozezní koncerty. V pátek 23. září zahraje olomoucká kapela
Mladý zelí špičatý, v sobotu 24. pak bedroom popový projekt Tamed & Confused a
pražská psychedelická kapela Frank Bigsby & His Satanic Majesty.
Vstupné na všechny akce (včetně workshopů a koncertů) je zdarma.

Bližší informace naleznete na www.litrolomouc.cz a www.facebook.com/litrolomouc.
V případě reflexe on-line prosíme o připojení hyperlinku na webovou stránku LITRu
nebo připojení odkazu na facebookovou událost.
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2 LITR – knižní veletrh autorských a uměleckých publikací
W7 – kulturní a komunitní prostor, Wurmova 7, Olomouc
23.–25. září 2016
Partnery projektu jsou Statutární město Olomouc, Ministerstvo kultury, Parapet,
Centrum grafických papírů, Galerie W7, Kulturní a komunitní prostor W7, PechaKucha
Olomouc, MAJ, z. s., ArtMapt, jlbjlt.cz, A2, H_aluze, iUmeni.cz, Swine Daily, TVAR.
Knižní veletrh LITR spolupořádá PAF Olomouc (www.pifpaf.cz).
Kontakt na organizátora:
Nela Klajbanová
+420 724 349 167
info@litrolomouc.cz

Program
PÁTEK 23. 9.
-------------------------------------------------------20:00 | Galerie W7 | Text, lži a video | zahájení LITRu a vernisáž výstavy
21:00–22:00 | Divadlo W7 | Mladý zelí špičatý | koncert
SOBOTA 24. 9.
-------------------------------------------------------10:00–20:00 | Freskový sál | Prodejní veletrh
10:00–12:00 | PAF Room | Mililitr: Flipbook | workshop pro děti – Pavla Baštanová
13:00–15:30 | Šapitó | Zmizelé sochy – artbook | workshop pro děti – Veronika Vlková, Jan
Šrámek
14:00–15:00 | Divadlo W7 | Flow I | prezentace prodejců
15:30–16:30 | Divadlo W7 | Vladimír Havlík: Procesuální knihy | autorská prezentace
16:30–18:30 | PAF Room | Autorský zin | workshop – Kudla Werkstatt
18:30 20:30 | Šapitó | PechaKucha Night | prezentace
20:30–22:00 | Divadlo W7 | Tamed & Confused, Frank Bigsby & His Satanic Majesty |
koncerty
NEDĚLE 25. 9.
-------------------------------------------------------10:00–16:00 | Freskový sál | Prodejní veletrh
11:00–13:30 | Šapitó | Koptská vazba | knižní dílna Parapet
12:00–13:00 | Divadlo W7 | Flow II | prezentace prodejců
14:00–16:00 | PAF Room | Mililitr: Komiks | workshop pro děti – Pavla Baštanová

