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Výstavy k několika významným výročím uspořádají letos muzea v Libereckém kraji. Sto let uplyne od
začátku první světové války, 70 let od smrti významného libereckého fotografa Rudolfa Ginzela a 30
let od prvního šperkařského sympozia v Turnově. Jablonecké muzeum zase avizuje, že při trienále
bude město v létě zaplaveno sklem a bižuterií. Na druhou stranu nutné opravy omezí provoz
libereckého a českolipského muzea.
V České Lípě začala rekonstrukce střechy, proto podle ředitele Zdeňka Vitáčka nechystají žádnou
velkou výstavu. "Nevíme, které části muzea kvůli tomu budeme muset zavírat. Proto budeme mít jen
menší výstavy," uvedl. Od Nového roku je muzeum tradičně zavřené i kvůli úpravě expozic a znovu se
pro návštěvníky otevře v březnu.
Liberecké muzeum zůstane kvůli úpravám zázemí uzavřeno pro veřejnost až do druhé poloviny
května, kdy se otevře nezvyklou výstavou o historických záchodech. Bude na ní i jedinečné cestovní
toaletní vybavení rakouského maršála Radeckého, jednoho z nejlepších vojevůdců 19. století.
Severočeské muzeum letos také představí své bohaté sbírky, které se vážou k první světové válce.
Tomuto válečnému konfliktu se bude věnovat i muzeum v Jilemnici. Právě ve voze majitele panství
hraběte Harracha totiž seděl při sarajevském atentátu před sto lety zavražděný následník rakouskouherského trůnu František Ferdinand d'Este.
Letos také uplyne 70 let od úmrtí fotografa Rudolfa Ginzela, který vytvořil jeden z nejcennějších
fotografických fondů severních Čech z období let 1910 až 1940. Severočeské muzeum má téměř 500
jeho snímků, které vystaví na podzim. Jsou na nich různá zákoutí starého Liberce a okolních obcí,
Českolipska, Frýdlantska či Jizerských hor.
Turnovské muzeum si připomene 30 let od prvního šperkařského sympozia, bilanční výstavu výsledků
ojedinělé evropské akce uspořádá v létě. Unikáty představí Turnov také na únorové výstavě, jež bude
věnována dekoračním kamenům. "Přinese informace o zpracování, vlastnostech i nemocech
kamenů," uvedla mluvčí muzea Marcela Beranová.
V Jablonci se chystá šesté Mezinárodní trienále skla a bižuterie. Odstartuje už 9. ledna velkolepou
módní přehlídkou Svazu výrobců skla a bižuterie. "Muzeum do přehlídky vstoupí třemi bloky s
ukázkami bižuterních trendů 60., 70. a 80. let minulého století," uvedla kurátorka jabloneckého muzea
Kateřina Hrušková.
Hlavní část trienále bude ale v létě. Výstavy spojené se sklem a bižuterií budou v jabloneckém muzeu,
univerzitní galerii N, kostele svaté Anny i Galerii Belveder. Největší bude výstava v muzeu. "Máme
potvrzenou účast 70 sklářských a bižuterních firem, včetně několika českých zastoupení
renomovaných zahraničních sklářských výrobců. Budou zde prezentovat komerčně úspěšné výrobky,
designové produkty a to, čím se sami chtějí pochlubit," uvedla ředitelka muzea Milada Valečková.
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