Muzeum skla a bižuterie potřebuje přístavbu
22.10.2013 Jablonecký deník
Jablonec n. N. – V depozitářích Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou se ukrývá největší
veřejná sbírka vánočních ozdob na světě, která čítá desetitisíce jedinečných exponátů. Aby je
muzejníci mohli vystavit, zvažují přistavět ke své hlavní budově nový objekt. Právě v těchto dnech se
vybírá jeho budoucí možná podoba.
Muzeum skla a bižuterie sídlí v Jablonci nad Nisou v prostorách architektonicky skvostného
secesního domu, který v minulosti sloužil jako exportní dům pro obchod s bižuterií firmě
Zimmer&Schmidt. Stejně jako muzeum pochází z roku 1904, oba si tedy v příštím roce připomenou
110 let své existence. Bohatému sbírkovému fondu instituce však tato budova již dávno nestačí. Aby
mohli návštěvníkům ukazovat další z několika milionů shromážděných sbírkových předmětů, rozhodla
se tato státem zřízená instituce usilovat o přístavbu k této budově. „Oslovili jsme šest
architektonických kanceláří s výzvou ke zpracování studie její možné podoby a získali tak šest velmi
zajímavých různorodých návrhů,“ řekla k záměru ředitelka Milada Valečková.
Přístavba by byla směřována do prostor stávajícího parku a měla by být třípodlažní. V úrovni
stávajícího třetího nadzemního podlaží bude sloužit pro rozšíření stávajícího vestibulu a k prezentaci
současných výrobců, počítá se i s důstojnou kavárnou. Odtud by se scházelo do druhého podlaží, v
němž návštěvníci najdounovoustálou expozici s výběrem z největší sbírky vánočních ozdob na světě.
Oúroveň níž pak vniknou technické prostory – sklady a garáže.
Nejvhodnější návrh bude vybírat komise složená z architektů, památkářů, zástupců města a
ministerstva kultury, které je zřizovatelem muzea. „Zvažovat se budou hlediska estetická,
památkářská, ale samozřejmě také finanční a provozní,“ doplnila Valečková.
Muzeum chce však znát také názor veřejnosti. Proto všechny návrhy vystaví ve vestibulu muzea v
pondělí 28. října od 15 do 20 hodin v rámci mimořádného dne otevřených dveří spojeného s
ukončením výstavy „Skleněná kouzla. Preciosa“. Následně je zveřejní také na svých webových
stránkách.
Prozatím má muzeum zajištěno financování zpracováníprojektovédokumentace,ze které vyjde
předpokládaná cena stavby. Případná realizace stavby, pokud se na ni najdou peníze, připadá v
úvahu v letech 2015 – 2016.
Návrhy najdete již nyní na webových stránkách muzea http://www.msb-jablonec.cz.
Milada Valečková, ředitelka MSB
Co by v přístavbě mělo být? Tam bychom chtěli umístit stálou expozici vánočních ozdob a rozšířit
návštěvnické zázemí ve vestibulu. Kterým směrem by se tedy objekt rozšířil? Směrem do parku. Kdy
by se mělo „kopnout“ do země? Tedy časový horizont? On to není ani tak časový, jako spíše finanční
horizont. Rozpočtové náklady podle studií jsou od 15 do 30 milionů. Nyní máme peníze jen na
projekty.
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