HANS CHRISTIAN ANDERSEN
1805 – 2005
Výstava
6. – 27. dubna 2005, od 9 do 19 hodin, denně kromě neděle
Národní knihovna - přízemí, Klementinum
V těchto dnech si připomeneme 200. výročí narození známého dánského básníka a prozaika
Hanse Christiana Andersena.
U příležitosti tohoto výročí si v Národní knihovně ČR můžete prohlédnout putovní výstavu
o životě a díle Hanse Christiana Andersena, kterou připravila Městská muzea v Odense ve
spolupráci s Nadací Hanse Christiana Andersena 2005 a Velvyslanectvím Dánského království
v České republice. Tato výstava je zpracována ve více než 20 jazykových verzích včetně české. Pro
veřejnost bude zpřístupněna od 6. do 27. dubna 2005, v přízemí Národní knihovny ČR. Vstupné na
výstavu je symbolické, a to 5,- Kč.
Výstava seznamuje návštěvníky s autorovým životním příběhem prostřednictvím řady
fotografií. Je doplněna výběrem českých vydání autorových děl z fondu Národní knihovny. Nejstarší
vydání pochází z roku 1902, z dánštiny přeložil Jaroslav Vrchlický. Dalším dílem je soubor
Andersenových pohádek a povídek z roku 1914, z dánštiny přeložil Gustav Pallas. Nejnovější
kompletní vydání pohádkového díla (nakladatelství Brio) je rozděleno do tří knih o rozsahu 560 –
592 stran. První kniha (současně se tiskla v německé, francouzské a slovenské verzi) je již na trhu a
bude jedním z exponátů výstavy. Druhá vyjde v létě letošního roku, třetí začátkem roku 2006.
Triptych nabídne na 1760 stranách všechny autorovi nesmrtelné příběhy známé i ty méně proslulé.
Věrně a citlivě se podařilo převést do moderní češtiny krásný překlad Gustava Pallase z úplného
souboru Andersenových pohádek a povídek, který v roce 1914 vydal knihkupec a pražský nakladatel
Bedřich Stýblo.
Drobným zpestřením je také kolekce oceněných prací soutěže o nejhezčí krajkový či
krajkou inspirovaný obal na knihu Hanse Christiana Andersena. Tato soutěž byla vyhlášena
v loňském roce Svazem knihovníků a informačních pracovníků, Velvyslanectvím Dánského
království v České republice a Městskou knihovnou v Sedlčanech.
V průběhu roku zavítá výstava i do dalších měst České republiky. V květnu se představí
v Brně (od 11. 5. do 3. 6. - Knihovna Jiřího Mahena), následovat bude v červnu Olomouc (od 9. do
30. 6. - Univerzita Palackého, Informační centrum). V srpnu výstava pokračuje v Liberci (Krajská
vědecká knihovna), v září se bude konat v Plzni (od 9. do 30. 9. - Galerie Paletka), závěrem se
v listopadu představí v Ostravě (od 3. 11. do 26. 11. - Knihovna města Ostravy).
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