Překvapil mne průvodce, znal odpověď na každou otázku
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HOST JABLONECKÉHO DENÍKU: PETR NOVÝ, HLAVNÍ KURÁTOR MUZEA SKLA A BIŽUTERIE
Je kurátor a badatel, tak říkajíc suchar uzavřený kdesi v depozitářích muzea? Možná některý, ale
rozhodně to neplatí o Petru Novém.
Jablonec n. N. – Chytrý humor, obratný jazyk, odborné znalosti, příjemný hlas a nestrojené
vystupování. Dámy a pánové, lepšího průvodce jabloneckou historií a především oblastí skla a
bižuterie než Petra Nového, bychom zřejmě jen stěží našli.
Když už je mu málo přednášet a povídat, sedne a napíše odbornou publikaci. K prezentaci
své práce, která mu je i příjemným koníčkem používá i sociální sítě. Komentář k pozvánce na
Mariánskou sklářskou pouť, která se na Kristiánově koná už tuto sobotu, jež najdeme na facebooku,
vykouzlí úsměv: „A zase tam budu – po sedmnácté – u atrakce ´Házení do sklářské pece´ rozdělovat
korálky za úspěšné trefy! Takže kdyby chtěl někdo poklábosit, nebo si hodit (doufám, že do té pece,
ne do mě), budu se těšit.“ Dá se
* Na co konkrétního byste ale pozval místní návštěvníky do jabloneckého muzea?
Tak pro jablonecké návštěvníky by mohlo být zajímavé, že máme stále jelenobraní. Nadále
probíhá soutěž v hledání jelenů. Dají se vyhrát úžasné brože. Je to zábavu pro celou rodinu. A pokud
ne, tak dospělí si mohou prohlédnout, co vše je v muzeu nového. Máme tu skoro tři sta nových
skleněných věcí a mnoho nových exponátů bižuterie. Muzeum prošlo od května dost velkou změnou.
A děti si zatím mohou třeba spočítat jeleny. A aby nezapomněl, každou hodinu ve foyer máme
jelenoorloj...
* Jaké bylo vaše léto? Co hezkého jste viděl? Kde jste byl? Nebo naopak? Muzea bylo dost a trávil
jste čas v přírodě?
Navštívil jsem kapli sv. Kateřiny ve Znojmě, byla dlouho zavřená. Je to naše nejstarší památka
české státnosti. Dále jsem jel na přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně. Velmi mě to zaujalo,
naprosto úžasné, jakým způsobem jsou technické věci řešeny. Prohlídka trvá půldruhé hodiny a i
průvodce byl skutečný znalec. Opravdu znal odpověď snad na každou otázku. Ale největší překvapení
bylo, že v rámci propagace byl vstup zdarma. Tak to nás skutečně zaskočilo. Příjemně samozřejmě.
* Co v jabloneckém muzeu chystáte profesně?
V Jablonci bude 23. září seminář „Skleněné svítání“. Pořádá jej Svaz průmyslu a dopravy a
my jsme partneři akce. První seminář proběhl před třemi lety. Důvodem byla prezentace podnikatelů v
širším spektru. Například, jak vidí situaci ve svém oboru do budoucna. V užitkovém zboží se střídá
období recese a krize. opravdu, když my říkáme, že je krize, tak ta krize skutečně nastala. Na
semináři bude široké spektrum skla od užitkového skla až po dekorační. A také zazní, jak vidí skláři
nynější situaci. Samozřejmě veřejnosti je akce přístupná. Další akcí našeho muzea je výstava
balkánských šperků.
* Fotogalerii z muzea a video jelenoorloje najdete na našem webu http://www.jablonecky.denik.cz
Foto popis| Petr Nový, hlavní kurátor Muzea skla a bižuterie v Jablonci. Co je kde ve sbírce, vystavené
nebo v depozitáři má v malíčku.
Foto autor| Foto: Deník/ Lenka Klimentová
Region| Severní Čechy

