Korálky uvede i dětský sborový zpěv
10.4.2013, Jablonecký deník
Vernisáž výstavy „Jablonecké poklady – Od skleněných kamínků k majestátným kamenům“ v
Nosticově paláci zpestří nejen manekýnky ale také jablonečtí Vrabčáci s doprovodem. Výstava bude
návštěvníkům přístupná zdarma až do poloviny května.
Jablonec n. N. – Pojedete do Prahy? Zastavte se na Ministerstvu kultury a v recepci požádejte, ať vás
pustí na výstavu. Můžete se podívat, čím se jablonečtí šperkaři chlubí v Matičce Praze.
Prezentace si klade za cíl představit Jablonec nad Nisou jako město, jehož bohatství a rozkvět
jsou založeny na bižuterních kamenech a skleněných perlích. Právě díky vzkvétajícímu obchodu s
těmito artikly byly vystavěny desítky honosných paláců, které vesměs sloužily jako exportní domy
nebo často jako sídla veřejných institucí.
Středeční vernisáž se ponese ve slavnostním duchu. Do hlavního města se chystají ve velké
sestavě také děti z Vrabčáků se svým sbormistrem Pavlem Žurem.
* Není zcela běžné, aby dětský sbor, jakým jsou Vrabčáci, otevírali vernisáž na Ministerstvu kultury.
Vrabčáci loni oslavili dvacet let existence a za ten čas vepsali pozitivní stopu v rámci
Jablonce. Jablonecké poklady aneb od skleněných kamínků k majestátným kamenům“ je součástí
prezentace města. Proto kulturní veličina Vrabčáci určitě do té pokladnice a prezentace určitě patří.
* Proč jste si s sebou na vernisáž vzali Sto zvířat?
S hráči z kapely Sto zvířat, konkrétně s Petrem Hostinským a Pavlem Herzogem
spolupracujeme již zhruba víc jak deset let S Petrem Hostinským de facto dvacet. Samotnou vernisáž
zahájí znělka Eurovize. Využijeme i trumpetistu k našim skladbám a barokní muzice. Na závěr
samozřejmě odprezentujeme skladby, které jsou bezprostředně spojeny s muzikály.
* Za dobu trvání sboru, měli jste už tak podobně velké vystoupení?
Sbor měl možnost se představit v Rudolfinu při společné akci s americkými sbory nebo v
Obecním domě. Co se týká instituce Ministerstva kultury, bude to premiéra nejen pro Vrabčáky, ale
pro jakýkoli kulturní subjekt, který v Jablonci působí.
* Jste na kulturním poli Jablonce už dlouho. Dění sledujete. Bylo už na tak vysoké úrovni něco
podobného?
Pokud jde o podobné akce a mapuji je od roku 1990, je to po revoluci jedna z
nejprestižnějších věcí. Ujalo se jí Muzeum skla a bižuterie jako hlavní organizátor a město Jablonec
nad Nisou společně s Městským divadlem, které prezentuje architekta Zdeňka Daniela Ten bude mít
také výstavu, a to v příští sezoně v prostorech jabloneckého Městského divadla. Navíc si osobně
myslím, že je to jedinečná příležitost, kdy se Ministerstvo kultury otevírá občanům České republiky a i
turistům ze zahraničí. A Nosticův palác je opravdu krásný.
* Kolik tak může přijít lidí na vernisáž v Praze?
Vzhledem k tomu, že oficiální pozvání šlo z Ministerstva kultury a z Muzea skla a bižuterie a
dále ve spolupráci s městem Jablonec nad Nisou, tak počítám, že tam bude sedmdesátosmdesát lidí.
***
Nosticův palác Praha – sídlo Ministerstva kultury
Nostický nebo též Nosticův palác je rozsáhlý barokní palác nacházející se v Praze na Malé Straně.
Společně s Nosticovou zahradou je chráněn jako kulturní památka České republiky. Palác vznikl na
místě dřívější zahrady a dvou zbořených domů U zelené růže a U zlatého medvěda. Nechal ho
nejspíš mezi lety 1660 a 1676 postavit

Jan Hartwig z Nostitz, nejvyšší kancléř. Autorem projektu mohl být Francesco Caratti nebo Carlo
Lurago. Pozdně barokní úprava paláce proběhla kolem roku 1760 a zřejmě k ní přistoupil František
Václav Nostitz podle projektu Antonína Haffeneckera. Haffenecker k budově přidal hlavní rokokový
portál. Další klasicistní úpravy průčelí jsou z konce 18. století. V paláci se nacházely umělecké sbírky
Nosticů a obrazárna, nyní uložená v Národní galerii. V paláci však zůstala Nostická knihovna s 15
tisíci svazky. V roce 1908 byl palác elektrifikován. V roce 1924 získalo část paláce ministerstvo kultury
a část holandské velvyslanectví. Po roce 1945 byl palác zkonfiskován státem. V letech 1998–2002
proběhla rekonstrukce pro potřeby zde sídlícího ministerstva kultury.
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