Muzeum skla jde dopředu. Nabídne i peep show
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Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou prošlo celkovou proměnou. Vzácné exponáty našly
důstojné místo a přibylo atrakcí pro návštěvníky. Jednou z nich bude i ojedinělá peep show s kalendáři
modelek.
Historické šperky a spínadla, jedna z největších vzácností jabloneckého muzea, obohatily jeho stálou
expozici. Dosud byly tak trochu odstrčené v Galerii Belveder a spatřil je tak málokdo.
"Pocházejí se sbírky Jindřicha Waldese, velkého sběratele umění, který měl v Praze vlastní muzeum.
V roce 1947 ho zkonfiskovali. Předměty skončily nejdřív v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze a
později se přesunuly do Jablonce," vysvětluje ředitelka Milada Valečková.
Modernizaci muzea umožnila dotace od zřizovatele, ministerstva kultury. Nové vitríny lemují teď i
schodiště. Přibylo také vystavených unikátních skleněných knoflíků, flakónů a luxusních nápojových
souborů. Muzeum promítá obrazy modelek
Kromě rozšířené nabídky skla či knoflíků, návštěvníci objeví i zřejmě první muzejní peep show.
"Promítáme tam obrazy modelek z luxusních kalendářů, které v době totality vydával Jablonex,"
ukazuje ředitelka na dvě kukátka ve stěně.
Otvory pro pozorování najdou i děti. Odhalí jim fosforeskující akvárium s perličkovými rybkami. V
kolekci objeví z perliček i model sklárny v Lučanech, kolem níž krouží vláček v trendových barvách.
Muzeum se obměnilo i technicky. Má například monitorovací systém klimatu, který včas upozorní na
výkyvy teplot a vlhkosti. Vzácné sbírky by totiž mohly poškodit.
"Všude jsme taky instalovali nová LED světla, nejde z nich teplo, dávají víc světla a navíc nám
výrazně šetří proud," dodává Valečková. "Původní halogenová svítidla se tak rozpálila, že hrozilo
samovznícení stropu," poznamenal vedoucí technického oddělení muzea Jiří Frosch. Noční premiéra
Návštěvníci uvidí proměněnou expozici poprvé při Muzejní noci pod Ještědem, která se uskuteční 31.
května od 16 do 22 hodin. Provázet ji budou klaunská, hudební a divadelní vystoupení pro děti i
dospělé. "Žáci ze základní školy Arbesova připravili zábavný kvíz a společenskou hru Tykamo,"
dodává muzejní pedagožka. Tereza Bornová
O týden později se otevře výběrová přehlídku současného českého skla a bižuterie, první ze čtyř
výstav letošního Mezinárodní trienále JABLONEC 2014.
"NA 70 sklářských a bižuterních firem tam prezentuje komerčně úspěšné výrobky z posledních tří let,
designové novinky i to, co považují za současné trendy ve svém oboru," vysvětlil kurátor projektu Petr
Nový.
Mezinárodní komise, v níž zasednou odborníci třeba ze sklářského muzea z Finska nebo italských
Benátek, udělí vybraným kolekcím ocenění v podobě speciálně vyrobené pamětní medaile.
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