Spolek českých bibliofilů v Praze vypisuje pro své členy subskripci na bibliofilský tisk
MALDOROR
Podstatnou část knihy tvoří výběr kreseb absolventa Sklenářovy školy v ateliéru UMPRUM
KARLA DEMELA, které byly inspirovány četbou Zpěvů Maldororových od prokletého básníka
Isidora Ducasse, comte de Lautréamonta.
Za připomínku stojí fakt, že díky inspiraci Lautréamontem vzniklo pro vydání výboru ze Zpěvů Maldororových v
bibliofilské edici Odeonu 1929 12 ilustrací Jindřicha Štyrského a pro vydání Zpěvů Maldororových U Alberta Skiry v
Paříži 40 grafických listů Salvadora Dalího v roce 1934.

Knihu doprovází text Břetislava Ditrycha Maldoror 2020, zachycující setkání obou autorů s
Isidorem Ducassem v kontrastu k podivnému, zvláštnímu roku 2020.
Studii o Zpěvech Maldororových v češtině a francouzštině napsal Vojtěch Šarše .
Typografické úpravy se ujal Petr Foltera, o tisk pečovala tiskárna INDIGOPRINT.
Počet stran: 32 textových vazba V1 + 30 volných listů reprodukcí kreseb Demelových + obálka. Formát A4 (210 x 297)
obálka + reprodukce – bílá kresba na černém podkladě papír PLIKE 99 gramáž 330 g; text papír EKO recykl 160 g.
Náklad 150 ručně číslovaných výtisků.

Pro členy SČB jsou určeny jako subskripce výtisky číslo 1 - 40, v nichž je přiložen originální
podepsaný a číslovaný grafický list – kombinovaná technika Karla Demela, vytištěný Milanem
Dřímalem. Ukázka nátisku grafiky je na konci textu této nabídky.
Cena subskripčního tisku s vloženým grafickým listem je 1600 Kč.
Cena obyčejného tisku bude stanovena později, prodávat se bude na valné hromadě SČB.
Zájemce o přednostní subskripční vydání žádáme uhradit 1600 Kč na účet SČB u FIO banky č.ú.
2801599948/2010 do termínu 28. února 2021.
Současně s platbou prosíme o zaslání přihlášky pro evidenci subskribentů na e-mailovou adresu
pladman@email.cz ; dosáhnou-li objednávky konečného počtu 40 výtisků, pozdější zájemci budou
informováni o skutečnosti, že subskripce je vyprodána a zaslaná částka jim bude v plné výši
vrácena. Případné dotazy směřujte na výše uvedený e-mail nebo na tel. č. 604 761 804-Petr Ladman
V Praze dne 23. ledna 2021

