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Soutěž Mistr Křišťálu pořádá Preciosa ve spolupráci s Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a
Českou sklářskou společností.
Soutěž spatřila světlo světa v roce 2008 a zájem o ni mezi mladými designéry stále roste, v
letošním roce přihlásili nadějní umělci do soutěže na padesát autorských děl.
„První díla vybrala a ocenila odborná porota složená především ze zástupců společnosti
Preciosa již na jaře. Vítězům jednotlivých kategorií pak umožnila vyvzorovat svá díla přímo v našich
výrobních provozech a zabojovat tak o celkové prvenství v soutěži Mistr křišťálu,“ upřesnila personální
ředitelka Preciosy Jana Havlíčková. Jméno nejúspěšnějšího designéra ovšem pořadatelé odtajnili až
nyní, během podzimního designérského svátku v Praze.
„Inspiruje nás zejména prostředí, ve kterém žijeme, máme velmi silný vztah k přírodě,
milujeme Jizerské hory, proto jsme se pro naše společné dílo inspirovali právě tam,“ vysvětlili autoři
Jakub Neufus a Jan Salanský.
Jizerských šperk uvidí v expozici společnosti Preciosa návštěvníci tří světových veletrhů.
Nejdříve poputuje na dvě evropské výstavy v Paříži a Miláně. Vydá se ovšem také na dalekou cestu
do Hong Kongu, kde jej uvidí návštěvníci na výstavě Jewellery & Gem Fair. V Čechách bude dílo k
vidění v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou ve výstavní sezóně 2015-2016.
Foto popis| UNIKÁTNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH DESIGNÉRŮ MISTR KŘIŠŤÁLU vyhlašuje Preciosa od
roku 2008. Letos poprvé ocení celkového vítěze v rámci mezinárodní přehlídky designu Designblok
Praha 2014 Soutěž je určená především studentům středních a vysokých uměleckých škol, ale zájem
je i mezi absolventy. Ocenění Mistr Křišťálu si v letošním roce odnáší dvojice Jakub Neufuss (vlevo) a
Jan Salanský z Technické univerzity Liberec za originální dílo nazvané Jizerských šperk. Oba úspěšní
mladí umělci získali za své ocenění zájezd na Milano Design Week, kam se vydají společně se
zástupci ze společnosti Preciosa Lighting, dále voucher na vyvzorování dalších děl v hodnotě 15 000
korun.
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