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PozvÃ¡nka na vÃ½stavu do lomnickÃ©ho muzea

18.7.2017
Zveme vás na na slavnostní zahájení výstavy pÅ™edního Ä•eského malíÅ™e a ilustrátora Karla Franty, jeÅ¾ se uskuteÄ•ní v rá
23. roÄ•níku hudebnÄ› - dramatického festivalu Lomnické kulturní léto.

MalíÅ™ a ilustrátor Karel Franta v muzeu V nedÄ›li 23. Ä•ervence v 10 hodin bude slavnostním zahájením otevÅ™ena výstava
obrazÅ¯, kreseb a ilustrací výtvarníka Karla Franty, a to v rámci 23. roÄ•níku hudebnÄ› &ndash; dramatického festivalu
Lomnické kulturní léto. Úvodního slova se zhostí básník Franti&scaron;ek Novotný, v kulturním programu vystoupí hudební
skladatel a dirigent Jaroslav KrÄ•ek s rodinou. Karel Franta (nar. 1. 5. 1928 v LibÄ•icích nad Vltavou) je Ä•eským malíÅ™em a
ilustrátorem. Nejprve se vyuÄ•il litografem. Po absolvování Grafické &scaron;koly v roce 1946 pokraÄ•oval ve studiu na
Akademii výtvarných umÄ›ní v Praze u profesorÅ¯ Vladimíra Sychry a Miloslava Holého. PÅ¯sobil jako výtvarný redaktor v
nakladatelství Melantrich, kde se setkal mimo jiné také s JiÅ™ím Trnkou nebo Helenou Zmatlíkovou. Svými kresbami a
vlastními texty pÅ™ispíval do Ä•asopisÅ¯ OhníÄ•ek, Pionýr a SluníÄ•ko. Jeho pÅ™íbÄ›hy na pokraÄ•ování vycházely Ä•asopise
70. letech 20. století a pÅ™ed nedávnem byly soubornÄ› vydány v Knize komiksÅ¯. Kdo by neznal Malého Vinnetoua nebo
Kida Lomihnáta z mÄ›steÄ•ka Akorát? A co stra&scaron;idýlko Kuk? VeÅ™ejnosti je Karel Franta znám pÅ™edev&scaron;ím
jako ilustrátor mnoha knih pro dÄ›ti. Podílel se na publikacích JiÅ™ího Havla, Marie Kubátové, JiÅ™ího Å½áÄ•ka, Václava
ÄŒtvrtka, Ilony Borské a mnoha dal&scaron;ích. PÅ¯vabné jsou ilustrace ke kníÅ¾kám Franti&scaron;ka Nepila, se kterým jej
pojilo pÅ™átelství a spoleÄ•né vidÄ›ní svÄ›ta z té lep&scaron;í, veselej&scaron;í stránky. Na desítky se dají poÄ•ítat ilustrace, je
doprovázejí povÄ›sti z ÄŒech i Moravy a které k vydání pÅ™ipravil Vladimír Hulpach. Zvlá&scaron;tÄ› úspÄ›&scaron;ná byla
spolupráce s Willi Fährmannem, nÄ›meckým spisovatelem, který se vÄ›noval dÄ›tské literatuÅ™e, Ä•i spolupráce s básníkem a
prozaikem Reinerem Kunzem. Ilustroval také francouzské vydání Ezopových a La Fontainových bajek. Je také autorem
Å™ady po&scaron;tovních známek. Kresby a obrazy Karla Franty mohli náv&scaron;tÄ›vníci obdivovat na Ä•etných
samostatných i spoleÄ•ných výstavách, doma i v zahraniÄ•í, v Praze, Boloni, v Tokiu, ve &Scaron;panÄ›lsku i Mexiku. Dílo Karla
Franty bylo ocenÄ›no nÄ›kolika prestiÅ¾ními cenami. V roce 1986 obdrÅ¾el ve Frankfurtu nad Mohanem cenu Grand Prix
UNICEF pÅ™i OSN za nejlep&scaron;í ilustraci, v roce 1994 byl zapsán na Ä•estné listinÄ› IBBY, mezinárodního sdruÅ¾ení pro
dÄ›tskou literaturu. ObÄ› tato ocenÄ›ní patÅ™í k nejvÄ›t&scaron;ím, které mohou výtvarníci ve svÄ›tovém mÄ›Å™ítku získat. V
významné osobnosti jakou je Karel Franta, si mÅ¯Å¾ete prohlédnout aÅ¾ do 27. srpna.
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