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Jablonec n. N. – Na téma odborné školství a módní proměny bižuterie mezi lety 1918 – 1938
pohovoří Kateřina Nora Nováková ze Severočeského muzea v Liberci. Akce v Muzeu skla a bižuterie
je pořádána k příležitosti stého výročí vzniku Československa.
Přednáška, na kterou je vstup zdarma, začíná ve čtvrtek 14. června od 17 hodin.
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Archiv Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou

Jaké byly módní proměny bižuterie mezi lety 1918-1938 a jaký vliv sehrály v oblasti bižuterie a módy
odborné školy? Nejen na tyto otázky bude odpovídat Kateřina Nora Nováková na přednášce Odborné
školství a módní proměny bižuterie mezi léty 1918-1938 v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad
Nisou.
Odborné uměleckoprůmyslové školy byly pro jablonecký bižuterní průmysl v období první republiky
nejen významnou základnou pro výchovu mladých odborníků, ale také určitou podporou nových
módních trendů. Starší z nich - jablonecká odborná škola - pokrývala široké spektrum oborů výroby a
její absolventi nacházeli velmi dobré uplatnění ve firmách z širokého okolí. Mladší železnobrodská
sklářská škola vychovávala své frekventanty zejména se zaměřením na skleněnou bižuterii. Vliv
progresívního přístupu studentů a odborných pedagogů obou škol se určitým způsobem promítl i do
produkce některých místních bižuterních firem.
„Přednášku pořádáme v rámci cyklu akcí ke 100. výročí vzniku Československa a je zdarma," uvedla
edukátorka muzea Andrea Kunová. Navštívit ji můžete ve čtvrtek 14. června od 17 hodin v ateliéru
Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.
PhDr. Kateřina Nora Nováková, Ph.D. je muzeoložka, kurátorka sbírkových fondů zaměřená na šperk,
zlatnictví a stříbrnictví, medaile a plakety 19.-20. století a na uměleckou fotografii. Působí v
Severočeském muzeu v Liberci a na Technické univerzitě v Liberci. Je také absolventkou jablonecké
Uměleckoprůmyslové školy a spoluautorkou publikace, která byla vydána k jejímu 120. výročí.
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