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Výběr toho nejlepšího ze sklářského a bižuterního průmyslu a umění za poslední tři roky se připravuje
na letní sezónu do Jablonce nad Nisou. Neoficiální start projektu Mezinárodní trienále skla a bižuterie
Jablonec 2014 obstarala módní přehlídka Made in Jablonec, pořádaná Svazem výrobců skla a
bižuterie.
Výstavní projekt Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou navazuje na tradici velkých bižuterních
výstav, které se v Jablonci konaly od 50. let až do sametové revoluce. „Nový, obměněný cyklus výstav
zahájilo naše muzeum v roce 1998. Letošní ročník je již šestým pokračováním a bude zaměřen na
prezentaci toho nejlepšího, co ve sklářském a bižuterním průmyslu v posledních třech letech vzniklo“,
uvedla ředitelka muzea Milada Valečková.
Celý projekt neoficiálně odstartoval 9. ledna módní přehlídkou Made in Jablonec 2014. Jejím hlavním
pořadatelem je Svaz výrobců skla a bižuterie a muzeum pro tuto příležitost vybralo ze svých bohatých
sbírek ukázky bižuterních trendů 60., 70. a 80. let minulého století.
Slavnostní oficiální zahájení se pak uskuteční 7. června otevřením hlavní výstavy nazvané
TRENDY.DESIGN.PRODUKCE. „Máme potvrzenou opravdu reprezentativní účast sedmdesáti
sklářských a bižuterních firem, včetně tuzemských zastoupení zahraničních sklářských výrobců. Na
výstavě budou prezentovat své komerčně úspěšné výrobky, designové produkty a to, čím se sami
chtějí pochlubit “, sdělil hlavní kurátor projektu Petr Nový.
Kromě hlavní výstavy najdou návštěvníci od 19. června v univerzitní Galerii N prezentaci odborných
škol pod názvem A.TO.MY. Kostel sv. Anny zaplní od konce června unikátní výběr z tvorby sklářských
výtvarníků ze všech krajů naší republiky SKLENĚNÁ REPUBLIKA. „Tato výstava si svou premiéru
odbude již v únoru na veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem“, doplnila kurátorka výstavy Dagmar
Havlíčková. Jako poslední pak bude zahájena v červenci prezentace výsledků účastníků bižuterního
symposia odborných škol v Galerii Belveder.
Součástí projektu bude také již 3. ročník diskusního semináře Sklářské svítání, který je pořádán ve
spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy. V srpnu (7.-10.8.) se Mezinárodní trienále Jablonec 2014
propojí s pokračováním úspěšné výstavy Křehká krása. Celý projekt bude slavnostně zakončen 28.
října.
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