Bible Reynek: kniha pro fajnšmekry. Jeden výtisk má i kardinál Duka
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Praha /FOTOGALERIE/ - Písmo svaté, Boží slovo či Kniha knih. Bible. Posvátná kniha lidstva, jedna z
prvních vytištěných knih a také nejpřekládanější publikace na světě. V Čechách nyní vychází její další
ozvláštněná verze. Nese název Bible Reynek a navazuje na letošní velký výstavní projekt.
Expozici grafik českého umělce Bohuslava Reynka zahájil v dubnu v pražské Valdštejnské jízdárně
kardinál Dominik Duka. Organizátoři výstavu zpřístupnili v období před Velikonocemi jako upomínku
na úzkou spojitost Reynkovy tvorby s křesťanskými tématy a biblickými výjevy.
A právě základní kniha křesťanství, vyšla doplněna o dosud nepublikovaný soubor grafik Bohuslava
Reynka. Snahou autorů bylo přitom přiblížit biblické příběhy co nejširšímu okruhu čtenářů, a to nejen
slovem a písmem, ale také ilustracemi, mapami, fotografiemi a díly významných mistrů.
„Ilustrovaná bible je pro čtenáře z mnoha lišících se náboženských prostředí i pro čtenáře, kteří z
náboženského prostředí nepocházejí. Psali jsme pro čtenáře, kteří již měli možnost se s Biblí
seznámit, i pro ty, kteří o ní dosud vědí jen málo," podotýká v úvodu knihy hlavní editor Michael
Collins.
Dvě verze
„Bible Reynek vychází ve dvou verzích. Obě mají přes 900 stran a obsahují úplné znění Starého a
Nového zákona podle českého překladu Jeruzalémské bible z roku 2009," sděluje ředitel společnosti
Euromedia Andreas Kaulfuss.
Ve skrovném nákladu 250 kusů vyšla edice bible ve světlé kožené vazbě s reliéfní ražbou a zlatou
ořízkou, vydavatelé předpokládají, že sklidí zájem zejména u sběratelů.
„Unikátní je především tím, že každá kniha obsahuje jeden originální tisk grafického listu Bohuslava
Reynka," vysvětluje Kaulfuss. Její cena činí přes 60 tisíc korun a jeden z výtisků obdržel také kardinál
Dominik Duka.
Druhá verze Bible Reynek, která je k dispozici všem čtenářům, obsahuje potah z režného plátno s
ražbou „Ukřižování" a má hodnotu 7600 korun. Její majitel se při čtení „pronese" - téměř
tisícistránková publikace totiž váží více než pět kilogramů."

