Sklanda letos oslavuje 95. výročí od založení
12.3.2015 Jablonecký deník
(red)

U příležitosti půlkulatého jubilea se koná řada akcí a výstav nejen v Železném Brodě a Jablonci ale i
mimo severočeský region
Železný Brod – Sklářská škola v Železném Brodě si v letošním roce připomene důležité výročí –
uplyne 95 let od okamžiku, kdy byla založena jako první ryze česká sklářská škola působící na našem
území. Škola letos pořádá nebo se spolupodílí na několika výstavních projektech, pořádá
absolventský sraz a vydává nový katalog, který shrnuje činnost za posledních pět let.
Od počátku své existence si škola budovala renomé, které stavěla především na osobnostech
pedagogůvýtvarníků a vynikajících výkonech sklářských řemeslníků. Prestiž i mnohá ocenění si po
zásluze vybojovala zejména početnými prezentacemi svých výrobků na domácích i mezinárodních
výstavách.
Železnobrodská sklářská škola se hlásí k tradicím českého sklářství, experimentuje s
nejnovějšími technologiemi a ráda přijímá nové výzvy. Prostřednictvím tvorby řady absolventů
zásadním způsobem ovlivňuje výtvarnou, řemeslnou i technologickou úroveň zdejšího sklářství.
Muzeum v Jablonci a skleněné figur(k)y
Od 15. května 2015 pořádá jablonecké Muzeum skla a bižuterie velkoryse koncipovanou
výstavu, jejímž společným jmenovatelem jsou „skleněné figur(k)y“. Součástí výstavy figurálního
českého skla bude také rozsáhlá expozice skleněných figurek, které spatřily světlo světa právě v
železnobrodské sklářské škole. Výstava potrvá až do 14. října 2015 a bude k ní vydán katalog.
Zámek Lomnice nad Popelkou, 27. 6. – 30. 8. 2015
Výstava „95 let sklářské školy Železný Brod“ se uskuteční v rámci Léta na zámku 2015 a bude
ohlédnutím za tvorbou žáků v průřezu několika posledních desetiletí. Reprezentativní výběr
skleněných objektů, situovaný do atraktivních sklepních prostorů zámku, přiblíží návštěvníkům
nejenom zajímavé umělecké artefakty, ale také pestré možnosti zpracování skla v technikách
broušeného a malovaného skla, skleněné tavené plastiky nebo hutně tvarovaného skla.
Železný Brod, letní výstava SKLO a DESIGN Neodmyslitelnou součástí dvou letních prázdninových
měsíců je výstava uměleckého skla a produktového designu, každoročně pořádaná v budově školy.
Výstavní prostory železnobrodské sklářské školy jsou ojedinělé a řadí ji tím mezi respektované
instituce, které mohou seznamovat veřejnost se svými výsledky rok co rok. Zahájení výstavy se
uskuteční 30. června 2015 od 10 hodin.
Sázava, Huť František
Od července do konce srpna se bude konat komorní výstava v proskleném atriu
rekonstruované sklářské hutě František. Škola bude prezentovat výběr skleněných objektů
realizovaných v technice taveného skla ve formě. Severočeské muzeum v Liberci
Vyvrcholením výstavní sezony tohoto roku bude velká výstava v libereckém Severočeském
muzeu, která začne v říjnu. Výstavní koncept historika skla a kurátora Oldřicha Palaty představí
nejlepší práce studentů, kterým bude dělat společnost sklo od jejich pedagogů. Zajímavostí výstavy
bude prezentace autorské tvorby šesti ředitelů sklářské školy.
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